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KIRJAN KÄYTTÄJÄLLE

[ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Tämä esipuhe on tarkoituksella osoitettu kirjan KÄYTTÄJÄLLE: Purjelentotaito on tarkoitettu
käytännön oppikirjaksi. Se on toki tehty luettavaksi, mutta tekstirivit odottavat alleviivauksia ja
tehtävät ja marginaalit muistiinpanoja.
Käytä kirjaa reilusti ja täydennä sitä muistiinpanoillasi. Monet asiat selkiintyvät
oppitunneilla tai viimeistään opettajalta kysyen. Paikallisia olosuhteita ja erikoistilanteita ei ole
voitu perustekstiin sisällyttää, joten omat merkintäsi niistä ovat tärkeä lisä kirjaasi. Kuvat ja
kuvatekstit ovat oleellinen osa Purjelentotaidon sisältöä. Tutki myös niitä tarkasti ja mieti mitä
ne kertovat.

OPPILAS:

Oppilaasi saa perustiedot lukemalla itsenäisesti Purjelentotaitoa. Varmista tämä
keskustellen ja keskity opetuksessa hankaliin ja elintärkeisiin seikkoihin. Anna oppilaillesi selviä
läksyjä ja kuulustele ne.

OPETTAJA:

Kirjan sisältö on jaoteltu koulutusvaiheittain, joten etene oppitunneillasi lentojen edistymisen
tahdissa. Silloin tunnilla käsitellyt asiat tulevat heti esiin käytännössä ja vastaavasti käytännön
harjoituksissa tarvittavat tiedot ovat tuoreina mielessä.
on erityisesti purjelennon lupakirjakurssin oppikirja. Se soveltuu myös
moottoripurjelentoon, jonka erityispiirteet on koottu omaksi osakseen. Tämä on mahdollista
siksi, että lentämisen ja lentotoiminnan perusteet molemmissa lajeissa ovat samat. Eroja on
melko vähän. Moottoripurjelentäjän lupakirja hankitaan usein purjelentokoulutuksen jälkeen.
Kirjan eräänä tavoitteena on tuen antaminen myös harrastuksen alkutaipaleella kurssin
jälkeen. Se ei kuitenkaan voi olla koko purjelentäjän uran kattava ja kaiken kertova tietolähde,
eikä yksi teos nykyisellä tiedon tasolla siihen pystyisikään. Kirjallisuusluettelo teoksen lopussa
ohjaa osaltaan laajempien tietojen ääreen.

PURJELENTOTAITO

Käytetyn esitystavan tarkoitus on tarjota selkeässä muodossa käytännön lentokoulutukseen
suoraan sovellettavaa tietoa. Esimerkiksi yksityiskohtaisia laitekuvauksia ja syviä teoreettisia
pohdintoja, joita purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaaja ei voi lentotoiminnassa
soveltaa, on kaihdettu. Purjelentotaito on ryhmätyön tulos. Ensimmäisen ja toisen painoksen
kirjoittajina ovat olleet Esko Keskisen ja Paavo Koposen lisäksi Jyri Raivio, Heikki Nummela,
Jussi T. Lappalainen, Jukka Salokannel, Kai Hirvelä, Pekka Kulju, Eero Kausalainen ja Tapani
Vänttinen. Runsaan piirroskuvituksen on tehnyt Ari Saarinen. Kiitämme oppikirjan valmistelua
edesauttaneita sekä Suomen Ilmailuliittoa.
Tämä Purjelentotaito -kirjan neljäs painos on muokattu Suomen Ilmailuliiton
Purjelentotoimikunnassa tavoitteena lähinnä oppimateriaalin julkaiseminen aikaisempien
painettujen kappaleiden sijasta helposti veloituksetta jaettavassa PDF-muodossa.
Purjelentokoulutusta koskevat vaatimukset ovat uudistumassa yhteiseurooppalaisiksi, mikä luo
jatkossa tarpeen niin rakenteeltaan kuin sisällöltäänkin kokonaisvaltaisemmin uudistetulle
materiaalille. Nyt siirtymävaiheessa purjelentokoulutusta annetaan kuitenkin vielä kansallista
purjelentäjän lupakirjaa (GPL) varten, mihin nähden ei enää ole ollut järkevää ryhtyä isompiin
aineiston uudistuksiin. Purjelentotaito -kirjan riittävän käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi
nykytilanteessa, on tämä neljäs painos kuitenkin pyritty saamaan, ainakin välttämättömiltä
asiakohdiltaan, alati muuttuvaa osin kansallista ja osin EASA-vaatimusten toimintaympäristöä
vastaavaksi. Toimitustyön on Purjelentotoimikunnan toimeksiannosta tehnyt Mika Mutru.
Ensimmäinen ja toinen painos, Räyskälässä 10.07.1988
Tekijät
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I:

JOHDANTO

I.1

MITÄ PURJELENTO ON ?

[ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Sillä kerralla lennon alkuvaiheet Nummelan lentokentältä Räyskälän ja Oripään lentokenttien
kautta Valkeakosken eteläpuolelle saakka olivat sujuneet kuin purjelennon oppikirjassa,
hyvässä säässä varmasti ja korkealla. Olivathan poutapilvet täplittäneet taivasta tasaisin välein.
Sitten edessä oli harmaa, tasainen pilvipeitto niin pitkälle kuin silmä tuosta puolentoista
kilometrin korkeudesta siinti. Harmaa ja tasainen - paitsi yhdestä kohdasta. Tuuloksen
kirkonkylän lähelle sydän-Hämeeseen pienelle maapläntille paistoi aurinko. Liuku oli ohjattava
sinne. Pitkäsiipisen koneen korkeus hupeni pitkä liu´un aikana uhkaavasti, mutta aurinko
paistoi yhä edessä näkyvästä pilven aukosta. Kone liukui aurinkoon 300 metrin korkeudessa.
Kaikki toimi niin kuin pitikin. Pilven aukosta mollottanut aurinko lämmitti muhevan, hämäläisen
pellon ja sen yläpuolella olevan ilman. Lämmin ilma lähti nousemaan ylöspäin kuten se aina
tekee. Sulavalinjainen purjekone kallistui nousevan ilman kohdalle kaartoon ja sen korkeus
alkoi lämpimän ilmapatsaan nostamana lisääntyä. 1200 metrin korkeudessa nostava
ilmavirtaus heikentyi. Edessä näkyivät huikaisevan kauniit Päijänteen maisemat. Oikaisu
kaarrosta ja liukuun kohti itää. Vain ilmavirran vieno suhina koneen ohjaamon ohi siivitti
matkaa, muutoin oli täysin hiljaista.
Ilmakehä on samanlainen luonnonelementti kuin maasto ja vesistöt. Niin kuin eräretkeilijä,
meloja tai purjehtija, on myös purjelentäjä luontoihminen. Purjelentoharrastuksen keskeisin ja
kiehtovin sisältö onkin juuri perehtyminen ilmakehän elämään ja ilmiöihin. Ilmaston ja
sääilmiöiden tuntemus ja ymmärtäminen ovat purjelentäjän menestyksen edellytyksiä.
Taivaalla pysyminen ja pitkienkin matkojen taittaminen luonnon merkkejä tulkitsemalla ja
puhtaita luonnonvoimia käyttämällä on hieno ja mukaansatempaava haaste, johon
vastaamisesta on palkintona lentämisen ilo ja nautinto.
Monet linnut, etenkin isot muuttolinnut ja petolinnut, käyttävät muutto- ja metsästysmatkoillaan
hyväksi ilmassa esiintyviä pystysuoria virtauksia. Nousevissa virtauksissa ne keräävät
korkeutta ja käyttävät tämän korkeuden liidossa kohti määränpäätä. Nekin siis harrastavat
purjelentoa.
Vaikka nykyaikainen purjelentokone varusteineen edustaa kehittynyttä ja hienostunutta
tekniikka, lentäessään siipi siivessä ison linnun kanssa auringon lämmön synnyttämässä
nostossa, poutapilven viileässä varjossa, purjelentäjä tuntee varmasti samaistuvansa luontoon.
Purjelento on myös kilpaurheilua
Purjelennossakin on kautta aikojen tavoiteltu ennätyksiä ja kilpailtu. Pisimmät lennetyt matkat
ovat jo 2000 km:n luokkaa ja suurimmat saavutetut korkeudet 12 km:n tienoilla. Suurin osa
ennätyksistä syntyy nopeuslennoilla. Kolmio- ja edestakaisilla radoilla noteerataan ennätyksiä
100-1250 km:n matkoilla. Ennätykset ovat matkasta riippuen 150-195 km/t luokkaa.
Suomessakin on saavutettu yli 130 km/t keskinopeuksia.
Purjelentokilpailut ovat yleensä 1-2:n viikon mittaisia tapahtumia, joissa päivittäin annetaan
yleensä eripituisia nopeuslentotehtäviä. Jokapäiväiset, monituntiset lennot vaihtelevissa
olosuhteissa tekevät purjelennosta hyvin vaativan ja kestävyyttä kysyvän kilpalajin. MM-tason
ja SM-tasonkin kilpailijat ovat kovaa porukkaa, joiden välille kaksiviikkoinenkaan kisa ei aina
tuo suuria eroja.
Kilpaileminen edellyttää useiden vuosien ahkeraa harrastamista ja opiskelua, sekä
määrätietoista harjoittelua. Kilpailu-ura alkaa pienistä alueellisista kisoista. Halun ja kykyjen
mukaan voi edetä kansainväliselle tasolle asti.
Kilpailuja järjestetään eri koneluokissa. MM-tasolla luokkia ovat: vakio-, 15-metrin, 18-metrin ja
avoin luokka. Parhaat suomalaismenestykset MM-tasolla ovat olleet Juhani Horman
pronssimitali vakioluokassa 1963 Argentiinassa, Matias Viitasen hopeamitali avoimessa
luokassa Jugoslaviassa 1972, Simo Kuusiston hopeamitali 15 m:n luokassa 1985 Italiassa ja
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viimein Markku Kuittisen vakioluokan kultamitalit Australiassa 1987 ja Uudessa-Seelannissa
1994.

I.2

MINÄKÖ PURJELENTÄJÄ ?

Purjelentäjäksi soveltuu lähes jokainen terve henkilö. Purjelento on melkoisesti aikaa ja
innostusta vaativa harrastus, mutta lentämiseen liittyvät elämykset ja yleensä hyvin kiinteäksi
muodostuva toveripiiri tekevät sen hyvinkin vaivan arvoiseksi.
Purjelennon aloittaminen vaatii osallistumista kurssille luentoineen ja lentoharjoituksineen.
Leirimuotoisen kolmiviikkoisen kurssin päivät voivat olla pitkät, mutta iltaopiskeluna lennettävä
kurssi vie vastaavasti useampia viikkoja. Kiinnostus ja innostus takaavat menestyksen ja
nehän lisääntyvät koko ajan kurssin edistyessä.
Kun kurssi on käyty ja siirrytään kerhon normaaliin lentotoimintaan, on vaivan palkkiona hyvin
kiehtova ja antoisa harrastus. Uudet elämykset ja haasteet seuraavat toinen toistaan. Uutta
oppimista ja uusia saavutuksia riittää aina.
I.2.1

Millaiset ovat pääsyvaatimukset

Purjelentokoulutukseen pääsee mukaan aikaisintaan sen vuoden alusta lukien, jonka kuluessa
purjelento-oppilas täyttää vähintään 15-vuotta. Varsinaisen purjelentäjän lupakirjan voi saada
aikaisintaan 16-vuotiaana. Purjelentäjän täytyy terveytensä puolesta täyttää Liikenteen
turvallisuusvirasto TraFi´n asettamat lääketieteelliset vaatimukset, jotka eivät ole kovin tiukat.
Normaali terveys riittää ja silmälasit useimmiten sallitaan.
Lento-oppilaan lupakirjan ja samalla myös varsinaisen lupakirjan saamiseksi ja käyttämiseksi
vaaditaan lisäksi myös voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus (Medical Certificate).
Kelpoisuustodistukseen vaadittavan lääkärintarkastuksen suorittaa aina erityinen ilmailulääkäri.
Hänellä on asiantuntijan tiedot tarkastuksen laajuudesta ja vaatimuksista erilaisia
lentolupakirjoja varten. TraFi´n internet-sivujen Ilmailu -kohdan ”henkilöluvat” alta on
löydettävissä luettelo eri paikkakunnille valtuutetuista ilmailulääkäreistä. Ilmailukerhoista voit
myös tiedustella lähimmän ilmailulääkärin yhteystietoja. Läpäistyn lääkärintarkastuksen
perusteella saadun kelpoisuustodistuksen kera sinun tulee yhdessä lentokouluttajasi kanssa
hakea lento-oppilaan lupakirjaa. Myös tämän on pääsääntöisesti oltava myönnetty ja
taskussasi
ennen
koulutuksen
lento-osan
aloittamista.
Poikkeuksena
ovat
purjelentokouluttajalle koulutusluvassa erikseen hyväksytyt ns. tutustumiskurssit, joilla
koululennot
opettajan
kanssa
voidaan
aloittaa
ilman
lääkärintarkastusta
ja
kelpoisuustodistusta. Tällöin sinun on kuitenkin ehdottomasti annettava määrämuotoinen
vakuutus terveydentilasta. Tutustumiskurssienkin kohdalla, jos lentokoulutusta jatketaan
edemmäs, on hankittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus, eli on läpäistävä
ilmailulääkärintarkastus ja haettava lento-oppilaan lupakirja. Tutustumiskurssit ovat kuitenkin
huokea keino kokeilla purjelentoa ja purjelentokoulutusta, miltä se alkaisi tuntua. Siten
lopullisempaa päätöstä ja rahallista investointia voi hieman lykätä. Lääkärintarkastuksen
läpäiseminen tulee siis aina eteen viimeistään ennen yksinlentovaiheeseen pääsemistä, joten
hoitamalla asian kuntoon ajoissa, saat varmuuden ainakin lääketieteellisten seikkojen
täyttymisestä.
Ennen lento-oppilaan lupakirjan hakemista ja lentokoulutuksen aloittamista sinun on liityttävä
jonkin lentokoulutusta antavan ilmailukerhon jäseneksi, koska kerhot saavat kouluttaa vain
jäseniään. Yksityiskohtaisia tietoja kerhoista antaa harrastusilmailun valtakunnallinen
keskusjärjestö:
SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Liiton postiosoite on Helsinki-Malmin Lentoasema, 00700
Helsinki ja puhelin (09) 3509340. Suomen Ilmailuliitto voi opastaa lähimpään paikalliseen
ilmailukerhoon. Ilmailuliiton internet-kotisivulta http://www.ilmailuliitto.fi löydät linkit useimpien
paikallisten kerhojen kotisivuille. Suomen purjelentokeskuksista suurin on Räyskälässä, EteläSuomen läänin Lopen kunnassa suunnilleen Riihimäen ja Forssan puolivälissä. Räyskälän
lentokenttää ylläpitää Räyskälä-Säätiö, jonka toiminnasta huolehtivat sikäläiset ilmailukerhot.
Monien Räyskälässä toimivien purjelentokerhojen lisäksi siellä on Suomen Urheiluilmailuopisto,
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joka on Ilmailuliiton oma, koko maassa toimiva harrasteilmailun koulutuskeskus.
Urheiluilmailuopisto järjestää erityisesti jatkokoulutusta, mm. kouluttamalla kaikki purjelennon
ja moottoripurjelennon opettajat. Purjelennon peruskurssin teoriaopetusta Urheiluilmailuopisto
on järjestänyt jo useita vuosia myös verkko-opiskeluna, Internet-yhteyden välityksellä. Opiston
postiosoite on: Suomen Urheiluilmailuopisto, Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä ja puhelin
(020) 7432 999. Internet-kotisivu on http://www.urheiluilmailuopisto.fi.
I.2.2

Purjelentokurssin ohjelma

Purjelentäjien lupakirjat myöntävä Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on yhdessä Suomen
Ilmailuliiton kanssa asettanut tietyt ehdot lupakirjan saamiselle taatakseen, ettei purjelentäjä
ole lentäessään vaaraksi itselleen eikä muille. Tärkeimmät näistä ehdoista ovat
purjelentokurssilla saavutetut taidot ja tiedot. Voidakseen menestyksellisesti käyttää
purjelentokonetta, lentäjän tulee ymmärtää lentämisen perusteet. Koneen hallinta edellyttää
koneeseen vaikuttavien voimien ymmärtämistä ja sen ohjainten ja hallintalaitteiden toiminnan
perusteiden tuntemista. Lentäjän on oltava perillä myös omaan itseensä lennolla vaikuttavista
tekijöistä.
Ilmassa ja lentopaikoilla vallitsevat tietyt liikennesäännöt, kuten maanteillä ja vesireiteilläkin.
Niiden tuntemus on tietysti jokaiselle lentäjälle välttämätöntä. Ne ilmenevät ilmailulaista,
ilmailuasetuksesta ja lentosäännöistä. Ilmailulaitoksella on lisäksi tiedotus- ja
määräyskokoelma, jossa julkaistaan myös purjelentoon vaikuttavaa aineistoa. Osa tästä kuuluu
purjelentokurssin oppisisältöön.
Purjelennon perustiede on meteorologia. Purjelentokoneen ainoa energianlähde on ilmakehä
ilmiöineen. Peruskurssin aikana pidettävillä sääopin tunneilla perehdytään meteorologian
alkeisiin ja ohjataan laajemman tiedon lähteille.
Tietopuolisen opetuksen tarkoitus on tukea käytännön lentämistä. Lennonopetuksessa
perehdytään ensin koneen ohjaamiseen. Kun sen perusteet on opittu, harjoitellaan koneen
hallintaa erilaisissa tilanteissa. Kun koneen hallinnassa on saavutettu riittävä varmuus,
ryhdytään tutustumaan sen käyttöön varsinaisessa purjelennossa.
Kurssi voidaan toteuttaa joko niin, että tietopuolinen opiskelu suoritetaan etukäteen
talvisaikaan tai niin, että se etenee rinnakkain lentokoulutuksen kanssa.
Purjelennon lupakirjakurssiin kuuluu vähintään 50 koululentoa. Näistä vähintään 30 lennetään
opettajan kanssa ja vähintään 10 yksin. Lentokoulutuksen myötä oppilas saa myös oikeuden
koulutuksessa käytettyyn lentoonlähtötapaan. Erilaisia lentoonlähtötapoja varten vaaditaan
myöhemmässä vaiheessa aina oma lyhyehkö koulutuksensa. Edellä mainitut vähimmäisarvot
ovat kuitenkin vain ehdottomia alarajoja, eivät normeja. Lentojen määrä riippuu lopulta
kalustosta ja koulutukseen käytettävästä lentoonlähtötavasta, sää- ja muista olosuhteista.
Hyvin suuri merkitys on tietenkin kunkin henkilökohtaisesta oppimistavasta.
Purjelentokurssin sisältöä säätelevät ilmailumääräys PEL M2-41 ja purjelentokouluttajalle
hyväksytty koulutusohjelma (esimerkkinä Suomen Ilmailuliitolle hyväksytty koulutusohjelma, ks.
liite). Purjelentokouluttajan ja lento-oppilaan toimia säätelevät myös ilmailumääräykset TRG
M1-7 sekä PEL M2-1. Kouluttajallesi hyväksytyn koulutusohjelman lisäksi myös nämä
ilmailumääräykset sinun tulee saada itsellesi heti koulutuksen alkaessa. Tietopuolisen
koulutuksen sisältö ilmenee myös tämän kirjan sisällysluettelosta.
Suomen Ilmailuliiton koulutusohjelman mukaisen lento-ohjelman runko on seuraava:
Lento n:o

Lennon sisältö

1.
2.
3.
4.-6.

- tutustumislento, ohjaamon laitteet
- ohjainten vaikutus ohjain kerrallaan
- ohjainten jatkuvat vaikutukset, siivekejarrutus
- lentoonlähtö, hinaus, suora lento, trimmaus, kaarto, lentojarrujen käyttö,
laskukierros
- kaarto, laskukierros, lasku

7.
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8.

- sakkaus suorassa lennossa (osa- ja täydellinen sakkaus, sakkaus laskuasussa)

9.-16.

- kertausta, termiikkilento, laskukierrokset vasemman ja oikeanpuoleisina

17.
18.

- kaartosakkaus ja syöksykierre
- jyrkkä kaarto

19.-28.

- kertausta, jonka aikana ainakin yksi järjestetty pakkotilanne (esim. hinausköyden
irroitus ennalta ilmoittamatta, lyhyt laskukierros), maaliinlaskuharjoitukset
merkitylle saralle korkeusmittari peitettynä

29.

- sivuluisut, sivuluisukaarto

30.

- koulutustarkastuslento (koululento muun kuin sinua opettaneen opettajan kanssa)

31.-35.

- viisi ensimmäistä yksinlentoa (kaarrot 360° oikealle ja vasemmalle) eli ns. C-lennot

36.-48.

- harjoituslentoja yksin (koulukoneella), maaliinlaskut. Mahdollinen
perehdyttämiskoulutus yksipaikkaiseen harjoituskoneeseen
- kertauslento lennonopettajan kanssa
- lentokoe purjelentäjän lupakirjaa varten (valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa)

49.
50.

Kurssin päättyessä oppilaalla tulee olla vähintään 10 tunnin kokonaislentokokemus sekä
vähintään 10 yksinlentoa. Lentokoulutuksen lisäksi myös tietopuolinen koulutus kokeineen on
oltava hyväksytysti suoritettu ennen osallistumista tarkastuslentäjän pitämään lentokokeeseen.
I.2.3 Kurssin jälkeen
Purjelentäjän lupakirja on avain purjelentoharrastukseen. Kurssilla on opittu perusasiat. Tästä
purjelento vasta alkaa.
Tarjolla on loputtomasti haasteita: Ennen muuta oma kokemus ja taito kasvavat ja
harrastuksesta tulee antoisampi. Kurssin aikana on jo suoritettu ensimmäinen merkkisuoritus,
purjelennon C-tutkinto. Seuraava on hopea-C, johon kuuluu 5 tunnin aikalento, 1000 m:n oma
nousu ja 50 km:n matkalento. Hopea-C eli "HC" on jo kehittyneen purjelentäjän merkki.
Kulta-C eli "KC" on paljon vaativampi suoritus: Aikalentovaatimus on sama 5 tuntia kuin
HC:ssäkin, mutta matkaa on lennettävä 300 km ja nousuvaatimus on 3000 m. Nämä
edellyttävät ainakin parin vuoden määrätietoista ponnistelua ja harjoittelua.
Kansainvälinen F.A.I. myöntää myös timantit purjelentomerkkiin 5000 metrin nousulennosta,
300 km:n määrämaalilennosta ja 500 km:n matkasta. F.A.I:n kansainväliset suoritusdiplomit
myönnetään myönnetään myös 1000 ja 2000 km:n matkalennosta. Suomessa on vuonna 2003
otettu käyttöön oma kansallinen suoritusdiplomi myös 750 kilometrin matkalennosta.
Suoritusmerkkien metsästys ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Jokainen voi laatia itselleen omat
tavoitteensa ja pyrkiä niihin omassa tahdissaan. Purjelentäjä voi asettaa itselleen myös
koulutuksellisia tavoitteita täydentämällä lentolupakirjaansa kokemuksen karttuessa
esimerkiksi lennonopettajan kelpuutuksella.
Pilvilento-oikeus on myös lisäkoulutuksella saatava kelpoisuus. Se antaa mahdollisuuden
käyttää hyväksi pilvien sisällä olevia, voimakkaita ja korkealle yltäviä nostoja. Tähän
kelpuutukseen tarvitaan erillinen mittarilentoon valmistava kurssi. Purjelentäjän lupakirjan
haltija voi hankkia myös moottoripurjekonelentäjän lupakirjan suhteellisen lyhyellä
lisäkoulutuksella.
Harrastukseensa syvimmin vihkiytyneet haluavat usein jakaa tietoa edelleen ja hankkivat sitä
varten opettajakelpuutuksen. Opettajaksi haluavalta vaaditaan 100 lentotunnin kokemus ja
hyväksytysti suoritettu kaksiviikkoinen opettajakurssi tarkastuslentoineen sekä sitä seuraava
opetusharjoittelu. Opettaja voi riittävästi kokemusta saatuaan pyrkiä koulutukseen valtuutetuksi
tarkastuslentäjäksi ja ryhtyä sen jälkeen pitämään lupakirjaa ja eri kelpuutuksia varten
vaadittavia lentokokeita tai tarkastuslentoja.
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Myös maanpäällisiä toimia
Ilmailukerho, niin kuin mikä tahansa yhdistys, antaa mahdollisuuden myös järjestötoimintaan.
Ilmailukerhossa se tähtää vain yhteen asiaan: varsinaisen lentotoiminnan ja sen edellytysten
edistämiseen. Tyypillisen ilmailukerhon kuvaukseen tulemme tuonnempana.

I.3

ILMAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

I.3.1

EASA – Euroopan Unionin ilmailuviranomainen

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA) on syyskuussa 2003 perustettu EUmaiden ylikansallinen ilmailuviranomainen, Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Sen toimivalta on
määritelty Euroopan Unionin nk. EASA-perusasetuksessa 216/2008. Viraston kotisivu on
osoitteessa www.easa.europa.eu. EASA:n säädöstoiminnan piiriin kuuluvat mm. ilma-alusten
valmistusta ja tyyppihyväksyntää, huoltotoimintaa, ilmailuvälineiden (kuten mittarit ja laitteet)
hyväksyntöjä sekä ilmailulupakirjoja koskevat säädökset. Ylikansallisuus tarkoittaa, että
EASA:n laatimat säädökset ja määräykset menevät EU-maiden aikaisempien kansallisten
määräysten edelle. EASA:n toimivalta ei kuitenkaan koske kaikkia ilmailun osa-alueita. Niitä jää
edelleenkin kansallisen lainsäädännön piiriin.
Purjelentäjille EU-tason säätely on viime vuosina tuonut käyttöön mm. eurooppalaiset
huoltotoimintaa koskevat vaatimukset ja vuosien 2013-2015 aikana tullaan siirtymään
kansallisista purjelentäjän lupakirjoista EASA:n säätelemiin eurooppalaisiin LAPL(S)- ja SPLpurjelentolupakirjoihin. Tämä tarkoittaa myös koulutustoimintaa koskevien vaatimusten
uudistumista 8.4.2015 mennessä. Suomalaisen kansallisen purjelentäjän lupakirjan ja sen
kelpoisuuksien muuntaminen EASA-lupakirjaksi LAPL(S) tai SPL ei kuitenkaan ole vaikeaa.
Suomessa EASA:n edustajana ja sen asettamien säädösten toimeenpanoa valvoo
ilmailuviranoimaisena Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.
I.3.2

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi - viranomainen Suomessa

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TraFi on liikenne- ja viestintäministeriön alainen
1.1.2010 toimintansa aloittanut keskusvirasto, joka eri liikennemuotojen rinnalla valvoo myös
Suomessa harjoitettavaa lentotoimintaa. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi toimii myös
EASA:n asettamien säädösten kansallisena toimeenpanijana ja valvojana. TraFi:lla on EASA:n
hallinnossa myös oma edustajansa. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.trafi.fi/ilmailu.
Ennen TraFi´a, vuoden 2009 loppuun asti, ilmailuviranomaisen tehtävän hoiti itsenäisenä
virastona liikenneministeriön alaisuudessa toiminut Ilmailuhallinto. Sitä oli edeltänyt vuoden
2005 loppuun asti viranomaistehtävät hoitanut ja valtion liikelaitoksena toimineeseen
Ilmailulaitokseen kuulunut Lentoturvallisuushallinto. Sen edeltäjänä toimi aikoinaan
Ilmailuhallitus.
Viranomaistoimintojen 2005 eriydyttyä täysin valtion liikelaitoksesta riippumattomiksi, jatkoi
Ilmailulaitos toimintaansa valtion liikelaitoksena. Nykyisin se tunnetaan nimellä nimellä Finavia.
Finavia ylläpitää valtion lentoasemia, tarjoaa mm. lennonvarmistuspalvelua sekä
ilmailutiedotuspalvelua. Lisätietoja Finavian palveluista saat osoitteesta http://www.finavia.fi.
Purjelentäjän ensimmäiset ilmailuviranomaiselta saatavat asiakirjat ovat TraFi´n myöntämä
lento-oppilaan lupakirja ja sen rinnalla vaadittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Oppilaan
lupakirjaa koskeva hakemus on tehtävä yhdessä kouluttajan kanssa.
Seuraava vaihe kanssa on sitten varsinaisen purjelentäjän lupakirjan hakeminen. Hakemuksen
liitteeksi tarvitaan mm. todistukset tietopuolisesta- ja lentokoulutuksesta sekä lentopäiväkirja tai
sen kopio niin, että saavutettu lentokokemus käy ilmi. Lupakirjan hakemisesta ja tarvittavista
liitteistä on oma ilmailumääräyksensä ja erityinen hakulomake, jota on käytettävä. Voimassa
olevan purjelentäjän lupakirjan lisäksi on aina oltava myös voimassa oleva lääketieteellinen
kelpoisuustodistus. Se uusitaan määrävälein ilmailulääkärin tarkastuksella. Purjelentäjän
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lupakirjan voimassa olon päättyessä haetaan lupakirjan uudelleenkirjoittamista. Lupakirjaan
merkitään myös eräät, tiettyjä lisäoikeuksia antavat kelpuutukset, joiden myöntämistä ja
uudelleenkirjoittamista on niin ikään haettava Ilmailuhallinnolta. Lupakirjan ja kelpuutusten
voimassaolojaksot on kuitenkin rytmitetty lupakirjan voimassaolojaksoon, joten useimmiten
asiat hoituvat yhden hakemuksen huolellisella täyttämisellä muutaman vuoden välein.
Purjelentäjälle myönnettäviä kelpuutuksia on olemassa pilvilentoon sekä lennonopetukseen.
Lennonopettajalle voidaan myöntää vielä erillinen valtuutus tarkastuslentoihin, jos hän käy
erityisen tarkastuslentäjäkurssin. Myös matkustajien kuljettamiselle ja eri lentoonlähtötavoille
(lentokonehinaus, itselähtevät purjelentokoneet, vintturi- ja autohinaus) tarvitaan oma
koulutuksensa, mutta nämä voidaan hoitaa omassa ilmailukerhossa, mikäli kerholla on siihen
riittävät välineet käytettävissä.
TraFi myöntää EASA:n edustajana lentokoneille lentokelpoisuustodistuksen ja suorittaa
teknistä valvontaa. Se valvoo myös lento- ja koulutustoimintaa erilaisten lupien ja
tarkastuskäyntien avulla.
I.3.3

Suomen Ilmailuliitto ry - lajiliitto

SUOMEN ILMAILULIITTO (SIL) on vuonna 1923 perustettu harrasteilmailijoiden kattojärjestö.
Ilmailuliiton jäseninä ovat lähes kaikki suomalaiset harrasteilmailun kerhot. Niiden välityksellä
henkilöjäsenten määrä on runsas 10.000. Suomen Ilmailuliitto toimii harrasteilmailun lajiliittona
ja on siten vaikkapa Jääkiekkoliittoa tai Hiihtoliittoa vastaava ilmailijoiden edunvalvoja. Suomen
Ilmailuliitossa eri ilmailulajeille on muodostettu asiantuntijaelimeksi lajikohtaiset toimikunnat.
Purjelentotoimikunta
eli
PT
käsittelee
mm.
Suomessa
pidettävien
SM-tason
purjelentokilpailujen järjestys- ja sääntöasioita, kehittää purjelentokoulutusta ja toimii
yleensäkin SIL:n asiantuntijaelimenä purjelentoa koskevissa kysymyksissä. Suomen
Ilmailuliiton eri lajitoimikuntien puheenjohtajat ja lajipäälliköt muodostavat yhdessä
lajivaliokunnan, jonka tehtävänä on toimia harrasteilmailun asiantuntijana urheilun piirissä
esiintyvissä ilmailukysymyksissä. Järjestöhallinnosta vastaa jäsenkerhojen vuosittain valitsema
hallitus.
Suomen Ilmailuliitolla on Helsingissä Malmin lentoasemalla oma toimitalo, jossa SIL:n toimisto
sijaitsee. Liiton toimistosta saa mm. tietoja ilmailukerhoista ja eri lajien koulutuksesta.
Ilmailuliitto julkaisee kuukausittain ilmestyvää aikakauslehteä Ilmailu. Ajankohtaisia
harrasteilmailuasioita voit lukea lisäksi Ilmailun kotisivulta www.ilmailu.fi.
I.3.4

Paikalliset ilmailukerhot

Purjelento tapahtuu valtaosaltaan ilmailukerhoissa: purjelentäjät kuuluvat paikallisiin
ilmailukerhoihin, jotka omistavat purjelento- ja hinauslentokoneet sekä muun kaluston. Jonkin
verran purjekoneita on myös yksityisomistuksessa tai pienillä kimpoilla. Nämäkin harrastajat
käyttävät jonkin ilmailukerhon tai lentokeskuksen ylläpitämiä palveluja, mm. lentokone- tai
vintturihinausta. Nykyaikaisen purjelentokoneen hinta on varsin korkea, 30.000-150.000 euroa.
Ilmailukerho on monelle ainoa mahdollisuus saada purjelentokoneita käyttöön.
Tyypillistä yhdistystoimintaa
Tyypillinen ilmailukerho toimii paikkakunnalle rekisteröitynä yhdistyksenä, jossa on kerhon
kaikki toiminnat tapahtuvat talkootyöllä. Ilmailukerhoon voi liittyä jäseneksi useimmiten vain
ilmoittamalla omat henkilötietonsa ja maksamalla vuotuisen jäsenmaksun. Sen jälkeen voikin
todeta olevansa yksi kerhon tai yhdistyksen jäsenistä, jotka vuosittain valitsevat mm.
johtokunnan tai hallituksen kerhon toimintaa ja taloutta ohjailemaan. Sinänsä ilmailukerhon
tapahtumat ja sen, että vaikkapa viikonloppuisin tai kesälomien aikaan päivittäin päästään
lentämään, järjestävät kaikki jäsenet vapaaehtoisella aktiivisuudella. Suomessa ei ole
kaupallisia purjelentokeskuksia tai -kouluja, joista voisi harrastusaikaa "varata" vaikkapa
tunniksi tai kahdeksi, kuten monessa muussa harrastuksessa voi tehdä. Tyypillisen
ilmailukerhon purjelentotoiminta nojaa jäsenten haluun saapua, vaikkapa lauantai- ja
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sunnuntaiaamuisin kotilentokentän lentokonehallille, jossa yhdessä sovitaan lentovuoroista ja
kuljetetaan koneet käyttöön otettavalle kiitoradalle.
Vaikka ilmailukerhossa, kuten kaikissa rekisteröidyissä yhdistyksissä, on johtokunta tai hallitus,
niin lentotoiminnan päivittäisestä ohjailusta ja valvonnasta huolehtivat kokeneemmat kerhon
jäsenet. Nämä ovat yleensä jo vuosia purjelentoa harrastaneita ja paljon aikaansa lentokentällä
viettäviä jäseniä sekä monesti myös purjelennonopettajia. Purjelentotoiminta vaatii aina
useiden henkilöiden samanaikaista yhteistyötä, että kukin pääsee vuorollaan ilmaan: tarvitaan
avustaja(t) koneen siirtämiseksi lähtöpaikalle, hinauslentäjä tai vinttaaja, saattaja siivenkärkeen
jne. Jos kyse on purjelento-oppilaista, tarvitaan paikalle myös purjelennon opettaja.
Periaatteessa kaikkien on avustettava vuorollaan muita, jotta tulisi itsekin autetuksi omalle
lentovuorolle. Yhteinen talkootyö tekeekin mahdolliseksi sen, että Suomessa voidaan lentää
kansainvälisesti katsottuna erittäin hyvätasoisella ja uudenaikaisella lentokalustolla hyvin
edulliseen hintaan. Monissa maissa on kaupallisella perusteella toimivia lentokeskuksia, joissa
on palkattuja toimihenkilöitä. Se myös näkyy aivan toisen tasoisissa lentohinnoissa kuin
Suomessa.
Purjelentäjät, kuten ilmailijat ja lentäjät yleensäkin, mittaavat kokemustaan pääasiassa
lentokokemuksena. Enemmän, kauemmin, pisimmälle tai nopeimmin lentänyt on yleensä
kokeneempi kuin vastaavasti vähemmän saavuttanut. Iällä ei kokemuksen suhteen ole
välttämättä mitään merkitystä, harrastuksen parissa kertyneillä "virkavuosilla" kylläkin. Lisäksi
saavutetut koulutuskelpoisuudet voivat olla kokemuksen mitta. Tämä tulee lähinnä
kysymykseen päivittäisessä lentotoiminnassa ja sen organisoinnissa: Keneltä kannattaa kysyä
miten olisi hyvä tehdä, tai mitä ja miksi ei kannata tehdä. Ilmailutoiminta on varsin tarkkaan
säänneltyä, mutta valvonta on monessa suhteessa ilmailukerhon sisäistä. Onhan ilmailukerhon
arvokas kalusto yhteisellä uurastuksella hankittu ja ylläpidetty. Sen turvallista käyttöä halutaan
vaalia.
Ilmailukerhoihin liittyminen tapahtuu useimmiten purjelentokurssin kautta. Silloin lähtöasetelmat
ovat periaatteessa helppoja: Kurssin lennonopettajat ohjaavat päivittäistä toimintaa ja ovat
koko ajan mukana. Lupakirjan omaavan harrastajan liittyessä uutena jäsenenä ilmailukerhoon,
hänen tulee aina pystyä esittämään sekä lentolupakirjansa ja lääketieteellinen
kelpoisuustodistuksensa että lentopäiväkirjansa, jotta oikeus lentää ja saavutettu lentokokemus
tulevat ilmi. Näiden lisäksi, saavutetusta kokemustasosta riippuen, on uuden kerhon
lennonopettajan kanssa lennettävä ainakin yksi "kerhotarkastuslento". Ilmailukerhossa näet
halutaan tietää, millä tasolla kukin harrastuksessa on, jotta hänen käyttöönsä voidaan uskoa
lentotaitoa vastaavat konetyypit.
Pääsääntöisesti kerhon omistamat purjelentokoneet ovat niiden lennettävyyttä ja suorituskykyä
vastaavassa järjestyksessä. Helpot lento-ominaisuudet ovat koulutus- ja harjoituskoneissa,
joita kaikki lentäjät lento-oppilaista alkaen käyttävät. Kun näillä konetyypeillä on jonkin verran
kerätty kokemusta on vuorossa perehdyttämiskoulutus harjoituskonetta hieman vaativampiin,
esimerkiksi vakioluokan, 15- tai 18-metrin luokan purjekonetyyppeihin. Kartuttamalla
kokemustaan saa käyttöönsä yhä parempia ja parempia purjelentokoneita. Lentokonetta ei siis
pidä käsittää kuten autoa, jossa ei ole nyt niin väliä onko käytössä pikkuauto vai perheauto.
Varsinkin harjoituskoneiden ja suorituskykyisten tehokoneiden välillä on ohjausominaisuuksissa
suuriakin eroja, jotka voivat olla joissakin tilanteissa jopa turvallisuuskysymyksiä. Tämän vuoksi
nykyään vaaditaan erityinen perehdyttämiskoulutus kutakin uutta konetyyppiä varten.
Lentokokemusten ja erilaisten konetyyppien keräilyn ohessa voi myös käydä
jatkokoulutuskursseja, vaikka pilvilentoa tai moottoripurjelentokoneita varten, jos ei omassa,
niin vaikkapa vähän isommassa naapurikerhossa.
Monessa kohdassa todettiin jo talkootyön ja vapaaehtoisen aktiivisuuden merkitys
purjelentotoiminnan pyörittämiseksi. Arvokkaan lentokaluston ja lentohintojen vuoksi pelkkä
lentäminen ei ilmailukerhoa elätä. Niinpä yleensä maalis- ja lokakuun välissä olevan
lentokauden lisäksi kerhotoimintaa tarvitaan talvellakin. Yhdessä on pohdittava ideoita
varainhankintaan erilaisilla tempauksilla ja myös uhrattava aikaa niiden käytännön
järjestämiseen. Useimmiten ne, jotka kesäisin ovat aktiivisimmin lentelemässä ja opettamassa
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toisia lentämään, ovat myös talvisaikaan mukana viikoittaisissa kerhoilloissa tai viikonloppuisin
pidetyissä varainhankintatalkoissa. Yhdessä käytettävät varat hankitaan yleensä myös
yhdessä.
Aktiivinen kerhotoiminta tuo mukanaan paljon samanhenkisiä ystäviä, ja toiminta tutussa
seurassa onkin mukavaa - jo pelkästään kaverit saavat purjelentäjän raahautumaan
kesäaamuisin lentokonehallille. Ja harrastus jatkuu luonnostaan.
Oman ilmailukerhon koulutusorganisaatio
Purjelentokoulutus on luvanvaraista toimintaa. Koulutusluvan myöntää Liikenteen
turvallisuusvirasto TraFi ja luvassa määritellään mm. ketkä ovat kerhon koulutusorganisaation
vastuuhenkilöitä, mitä lentokoulutuslajeja lupa sisältää ja mitkä ovat käytettävät
koulutusohjelmat.
johtaa koko koulutustoimintaa ja vastaa siitä, että lupaehtoja, määräyksiä
ja viranomaisten ohjeita noudatetaan. Hän valvoo koulutuksen edistymistä ja puuttuu
välittömästi
epäkohtiin.
Oman
ilmailukerhoni
koulutuspäällikkö
on:
__________________________________.

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

huolehtii lentokoulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Hän valvoo, että
opettajat ja oppilaat noudattavat määräyksiä ja että osallistuvilla on tehtäviinsä riittävä
kelpoisuus. Ilmailukerhoni päälennonopettajana toimii: _____________________________.

PÄÄLENNONOPETTAJA

TEORIANOPETTAJIA,

joiden ei tarvitse olla lennonopettajia, voi olla mukana esim. sääopin tai
ihmisen suorituskykyä ja rajoituksia (ilmailufysiologiaa) käsittelevien aineiden opetuksessa,
lähinnä sopivan ammattipätevyyden perusteella.
Lisäksi koulutusta voi valvoa ja siihen puuttua koulutukseen käytettävän lentopaikan päällikkö.
Useilla ilmailukerhoilla on internetissä toimivat kotisivut, mistä löytää tarvittaessa yhteystietoja
ja linkkejä eri ilmailuaiheisiin. Oman kerhoni kotisivun osoite on: http://___________________
I.3.5

Kansainväliset järjestöt

F.A.I (Fédération Aéronautique Internationale) on yleismaailmallinen, eri maiden
kansallisten ilmailuliittojen yhteiselin, jonka keskustoimisto on Lausannessa Sveitsissä. F.A.I:lla
on eri ilmailun osa-alueita käsittelevät toimielimet. Purjelentokomitea IGC (International Gliding
Committee) vastaa mm. kansainvälistä urheilu- ja kilpailusäännöistä. IGC on määritellyt myös
purjelennon hopeisia ja kultaisia suoritusmerkkejä koskevat saavutustasot.
EGU (European Gliding Union) on Strasbourgissa 1992 perustettu ja EU-maiden ilmailu- ja
purjelentoliittojen yhteistyöelin, joka on erityisesti 2000-luvulla keskittynyt edunvalvontaan
EASA-asioissa. EGU pyrkii vaikuttamaan ilmailumääräysvalmisteluun ja eurooppalaiseen
ilmatilasuunnitteluun. EGU:lla ja F.A.I:n Purjelentokomitea IGC:llä on keskinänen sopimus siitä,
että urheilu- ja kilpailuasiat kuuluvat IGC:lle ja edunvalvonta suhteessa viranomaisiin EGU:lle.
Suomen edustajan EGU:ssa asettaa Suomen Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta.
EAS (Europe Airsports) on perustettu Euroopan maiden ilmailuliittojen kesken edustamaan
eurooppalaista urheiluilmailua yleensä. Sen tehtäväkenttä on siten hyvinkin laaja ja käytännön
merkitys harrasteilmailun edunvalvojana lentoturvallisuusvirasto EASA:n suuntaan suuri. EASA
tunnustaa Europe Aisports´in harrasteilmailijoiden etujärjestöksi. Purjelentäjien kannalta on
merkityksellistä, että European Gliding Union EGU on Europe Airsports´in täysjäsen ja että
EGU on ollut purjelennon edunvalvonta-asioissa hyvin aktiivinen, aina EASA-tasolle asti.
OSTIV (International Scientific and Technical Organisation for Soaring Flight) on
purjelennon tieteellistä tutkimusta varten muodostettu järjestö. OSTIV on jakanut toimintansa
aihepiireittäin, joita ovat purjekoneiden kehitys, lentoturvallisuus ja koulutus sekä säätiede.
OSTIV järjestää näistä kokouksia, joihin eri maiden edustajat ottavat osaa. Yhteistyön
varmistamiseksi OSTIV on myös F.A.I:n jäsen.
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II:

LENTOKOULUTUS

II.1

PURJELENTOKONE

[ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Purjelento on "välineurheilua". Ilman purjelentokonetta ei lentämisestä tule mitään.
Purjelentäjän henkikultakin on koneen varassa. Purjelentokone on myös varsin suuri rahallinen
sijoitus. Siksi purjekoneen, sen käsittely ja hoitaminen muodostaa yhden purjelentokurssin
keskeisen osan.
Kurssilla opitaan, millainen purjelentokone on rakenteeltaan ja miten se toimii. Lisäksi opitaan
käsittelemään ja hoitamaan konetta niin, että se on aina turvallinen ja että sen elinikä
muodostuu mahdollisimman pitkäksi.
II.1.1

Purjekoneen rakenne

15 metrin luokan purjekone ja sen pääosat:
1)
2)
3)
4)

Runko
Oikea siipi
Vasen siipi
Pyrstö
5) Ohjaamo
Purjekoneen rakenteen ja muodon määrää tarkoituksenmukaisuus ja siksi kaikissa koneissa
on paljon samanlaisia osia. Koneet ovat usein jopa niin samanlaisia, että niitä on aluksi
vaikeata erottaa toisistaan.
Purjelentokoneen pääosat ovat siivet, runko, ohjaimet ja lentojarrut ja laskuteline.
Purjelentokoneen osien tehtävät:
• siivet antavat lentämiseen tarvittavan nostovoiman
• runkoon kuuluu ohjaamo ja se yhdistää pyrstön ja siivet
• ohjaimet ja lentojarru mahdollistavat koneen ohjaamisen haluttuun suuntaan halutulla
kallistuksella ja nopeudella
• laskuteline on koneen lentoonlähtöä ja laskeutumista varten.
Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

14

Tyypillinen tapa purjekoneen siipien ja
rungon liittämiseksi toisiinsa. Tapilla
yhdistetään siiven puolikkaat toisiinsa ja
pikkutapeilla yhdistetään siivet runkoon.

Purjelentokoneen pääosat:
1) runko
2) mittaristo
3) kuomu
4) oikea lentojarru
5) oikea siipi
6) oikea siiveke
7) oikea laskusiiveke
8) sivuvakain
9) korkeusvakain
10)korkeusperäsin
11)sivuperäsin
12)kannuspyörä
13)pääpyörä eli pääteline
14)vasen laskusiiveke
15)vasen siiveke
16)vasen siipi
17)vasen lentojarru
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Ohjaamo ja ohjainten toiminta
Ohjaamo on pilotin työpaikka. Siellä ovat kaikki käyttölaitteet, joita lennon aikana tarvitaan.
Siellä ovat myös mittarit, joiden avulla lentäjä saa tietoa koneensa tilasta. Koulukoneessa
kaikki tärkeät laitteet on kummassakin ohjaamossa.
Ohjaamon laitteet voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään, käyttölaitteisiin ja näyttölaitteisiin
eli mittareihin. Käyttölaitteista tärkeimmät ovat ohjaimet eli sauva ja jalkapolkimet. Sauva
liikkuu eteen- ja taaksepäin (nopeuden valinta) ja oikealle ja vasemmalle (kallistuksen valinta).
Polkimet (suunnan valinta) liikkuvat aina vastakkaisiin suuntiin: Kun toinen liikkuu eteen, niin
toinen liikkuu taakse.

Purjelentokoneen ohjaamo
1) hinauskytkin
2) lentojarrun kahva
3) trimmivipu
4) sauva
5) sivuperäsimen polkimet
6) radio
7) mittaritaulu
8) kuomun pakkolaukaisin
9) laskuteline
10)mikrofoni
11)istuinvyöt (olkavyöt)
12)istuinvyöt (lantiovyöt)

Ohjaimet toimivat niin, että sauvasta vetäminen nostaa korkeusperäsintä ja työntäminen laskee
sitä. Vasemman jalan antaminen (eli painaminen) liikuttaa sivuperäsintä vasemmalle ja
päinvastoin. Sauvan vieminen (eli kallistaminen) vasemmalle puolestaan laskee oikeata
siivekettä ja nostaa vasenta, ja tietysti taas päin vastoin.
Ohjainten lisäksi ohjaamossa on lentojarrujen käyttökahva. Ne avataan haluttaessa jyrkentää
liukukulmaa. Trimmi- eli kevitinvivulla voidaan pienentää sauvavoimia nopeuden valinnassa.
Trimmivivusta vetämineen auttaa myös vetämään sauvasta
Purjekoneet starttaavat joko lentokoneen hinaamina tai vintturi- tai autohinauksella. Kun
purjelentäjä on saavuttanut halutun korkeuden hän irrottaa koneensa hinauksesta vetämällä
hinauskytkimestä.
Ohjaajan turvallisuuden vuoksi ohjaamossa on aina "turvavyöt" eli istuinvyöt. Niitä on aina
ehdottomasti käytettävä. Mukavuuden ja riittävän käytön mahdollistamiseksi polkimien
etäisyyttä penkistä voidaan säätää.
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Ohjaamoon voidaan yleensä myös kiinnittää lisäpainoja, mikäli pilotti on laskuvarjonkin kanssa
liian kevyt.
Ilmailuradioliikenteeseen tarkoitettu radiolaite mikrofoneineen alkaa olla koneiden
vakiovarusteita. Sen sijaan useimmista koulu- ja harjoituskoneista puuttuu sisäänvedettävä ja
siis myös sen käyttövipu.
Ohjaimet on helppo löytää vieraastakin konetyypistä, mutta ei aina muita laitteita. Siksi
laitteiden käyttökahvat ovat aina määrätyn väriset. Varmemmaksi vakuudeksi käytetään
ohjaamossa vielä symbolikilpiä, joista laitteen käyttötarkoitus ilmenee.
Hallintalaitteiden värimerkinnät, liikesuunnat ja sijainnit
LAITE

VÄRI

LIIKESUUNTA

SIJAINTI

Hinauskytkimen
laukaisu

Keltainen

Vetäen auki

Vasemmalla kädellä
käytettävä

Lentojarrut

Sininen

Vetäen auki

Vasemmalla kädellä
käytettävä

Trimmi

Vihreä

Eteenpän - nokka alas

Suositus: vasemmalla
kädellä käytettävä

Kuomun avaus

Valkoinen*

Vetäen auki (tai muussa
tapauksessa merkittävä
selvästi)

Kuomun pakkolaukaisu

Punainen

*) Kahvan värin oltava punainen, jos kuomun aukaisu- ja pakkolaukaisukahva on sama.
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Purjekoneiden hallintalaitteiden symbolikilpiä ja niiden merkitys
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Tehtävä: Koulukone
Istu koulukoneesi ohjaamoon, opettele sen laitteet ja täytä alla mainitut tiedot
Tyyppi:
Valmistaja:
Rekisteritunnus: OHKäyttörajoitukset:
Suurimmat sallitut nopeudet:
Tyynessä säässä:

km/t

Puuskissa:

km/t

Liikehtimisessä:

km/t

L-hinauksessa:

km/t

V-hinauksessa:

km/t

Laskusiivekkeet ulkona:

km/t

Miniminopeudet:
Sakkaus, pienin lentomassa:

km/t

Sakkaus, suurin lentomassa:

km/t

Pienin laskukierrosnopeus:
tyynessä:

km/t

puuskissa:

km/t

Massat:
Tyhjämassa:

kg

Suurin lentomassa:

kg

Suurin kuorma takaohjaamossa:

kg

Suurin kuorma etuohjaamossa:

kg

Pienin kuorma etuohjaamossa:

kg

Oma painoni:

kg + laskuvarjo:

kg =

Lisäpainojen tarve:

kg

kpl)

(

kg

Suorituskyky:
Paras liitosuhde:

nopeudella:

km/t

Pienin vajoama:

m/s nopeudella:

km/t

Paras liitosuhde 10 kts vastatuulessa:

nopeudella:

km/t

Paras liitosuhde 20 kts vastatuulessa:

nopeudella:

km/t

Pakkomurtovaroke hinausköydessä:
L-hinaus:

Lujuus:

kp, numero: , väri:

V-hinaus:

Lujuus:

kp, numero: , väri:
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II.1.2

Purjekonemittarit

Purjelentokoneessa käytetään suorien aistihavaintojen apuna mittareita, joista lentäjä voi
nähdä koneensa ilmanopeuden (nopeusmittari), korkeuden joltakin painepinnalta mitattuna
(korkeusmittari), nousu- ja vajoamisnopeuden (variometri), koneen kaartonopeuden (viiksi eli
kaartomittari), koneen luistamisen sivuttain (kuula eli luisumittari) ja lentosuunnan maan
magneettisen pohjoisnavan suhteen (kompassi). Koneen luisumista näyttämässä on kuulan
lisäksi koneissa usein "villalanka". Se on pieni langanpätkä, joka on kiinnitetty kuomuun
ohjaajan silmien tasalle. Tästä luistaminen on helppo havaita mittaritauluun katsomatta.
Purjelentäjän on tärkeätä tietää, mitä mikin mittari näyttää ja millaisia virheitä näytössä on.
Vähemmän tärkeätä on tuntea mittarien tarkkoja toimintaperiaatteita tai rakenteita. Nämä
tulevat keskeisiksi vasta, kun aletaan tehdä suurempia huoltoja. Eikä mittarin sisään silloinkaan
ole syytä mennä itse kurkistelemaan. Se on mittarialan ammattilaisten työtä.
Mittareihin ei myös milloinkaan saa puhaltaa, koska monet mittarit toimivat paine-erojen
perusteella. Puhaltaminen vahingoittaa mittareita helposti aiheuttaessaan suuria paineita
mittariin.
Purjelentokoneen perusmittarit

1. Kello, voidaan korvata rannekellolla.
2. Kaarto- ja luisumittari: näyttää nokan kiertonopeutta ja koneen "luistamista" sivuttain.
3. Kompassi
4. Variometri: näyttää koneen nousu- ja vajoamisnopeuden m/s
5. Mahdollinen toinen variometri, esim. sähköinen laskinvariometri.
6. Nopeusmittari km/t
7. Korkeusmittari
Mittareiden sijoittelu mittaritaulussa voi olla eri koneyksilöissä erilainen.
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Nopeusmittari
Nopeusmittari, jonka asteikko ulottuu nopeudesta 0 suurimpaan sallittuun lentonopeuteen ja
ylikin, mittaa koneen nopeutta ilmamassaan nähden. Mittari on tullut yhä tärkeämmäksi, kun
koneet ovat muuttuneet äänettömämmiksi eikä suhinoista enää pysty arvioimaan koneen
nopeutta yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Lisäksi uusien lujitemuovikoneiden lentoasennon
muutokset ovat varsin vähäisiä, vaikka nopeus saattaa muuttua huomattavastikin. Siksi nokan
korkeudesta horisontissa on yhä vaikeampi tarkasti arvioida nopeutta.
Nopeusmittari on varsin hidas: näytössä on viivettä niin, että mittari itse asiassa näyttääkin
nopeutta, jota kone on lentänyt hetki sitten. Jos lentotila on pysynyt muuttumattomana, ei tästä
tietenkään seuraa mitään ongelmaa. Jos lentotila muuttuu, silloin nopeusmittari jää jälkeen.
Lentonopeuden muutoksia onkin syytä katsella lähinnä nokan asemasta horisontissa, sillä
vaikka edellä sanottiin, ettei nopeutta näe nokan korkeudesta, niin nopeuden muutoksen toki
näkee.
Hitauden vuoksi nopeusmittarista on luettava osoittimien kulkusuunta. Kun osoitin liikkuu kohti
suurempia lukemia, on nopeus kasvamassa ja päin vastoin. Mutta kun nopeusmittarin osoitin
esim. nousun jälkeen pysähtyy, on nopeuden kiihtyminen lakannut. Lopulliseksi nopeudeksi
tämä harvoin kuitenkaan jää, vaan usein on nokkaa nostettu liikaa ja nopeus alkaakin sitten
laskea.
Jos pilotti lentää vain nopeusmittarin turvin, kuten pilvilennossa, tulee hänen lentoradastaan
helposti kuin vuoristorataa: Nousuja seuraavat laskut jne. Tästä syystä horisontin tarkkailu on
tärkeätä.
Nopeusmittari saattaa joskus näyttää myös todella väärin. Näin käy usein silloin, kun kone
luistaa. Patopaineen vertailupaineeksi nopeusmittari saa staattisen ilmanpaineen jossakin
rungon kyljessä sijaitsevista aukoista. Kun staattisen paineen aukkoon koneen luistaessa
sivuttain oikeastaan muodostuukin patopaine, mittari lakkaa näyttämästä oikeita lukemia.
Sivuluisussa ja syöksykierteessä nopeusmittari näyttelee aivan omiaan. Älä usko siihen.
Korkeusmittari
Ilmanpaine pienenee ylöspäin noustessa. Mitä korkeammalle noustaan, sitä pienempi on
paine.
Korkeusmittari perustuu rasiassa olevan vakiopaineen ja ulkona vallitsevan staattisen paineen
välisen eron vertailuun. Painekorkeusmittari on oikeastaan säädettävä ja korkeusasteikolla
varustettu ilmapuntari. Säädettävyys tarkoittaa sitä, että korkeusmittari voidaan nollata
maanpinnan tasolle tai siihen voidaan asettaa vertailuperustaksi jokin tietty paine. Näitä
vertailupaineita käsitellään lisää myöhemmin.
Korkeusasteikossa yksikkönä purjelennossa käytetään yleensä metrejä ja kilometrejä. Muun
lentoliikenteen ja erityisesti lennonvarmistuselinten käyttämät jalat ja metrien muuntaminen
jaloiksi ja päinvastoin on myös hallittava. Riittävällä tarkkuudella voidaan sanoa, että 1 metri =
3,3 jalkaa, 1 jalka = 0,3 metriä. Korkeusmittarien näyttötaulut vaihtelevat suuresti ulkonäöltään
ja siksi onkin ennen lentoa huolellisesti tutustuttava koneessa olevan korkeusmittarin
lukemiseen.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

21

Koneen nopeuden havaitseminen

A. Nokka ylhäällä: pieni tai pienenevä nopeus.

B. Nokka alhaalla: suuri tai kasvava nopeus. Hetkellinen arvo näkyy nopeusmittarista.
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Korkeusmittarissa on kuitenkin aina osoitinosa ja hehtopascal-asteikko (ent. millibaari-), joka
näkyy pienestä ikkunasta. Lisäksi mittarissa on säätönuppi.
Korkeusmittareiden asetuksina käytetään:
QFE-asetusta,
QNH-asetusta ja
QNE-asetusta eli STD- eli standardiasetusta.
Säädettäessä mittariin QFE-asetus nollataan mittari kentän paineen mukaan. Tällöin mittari
osoittaa maassa nollaa ja lennolla korkeutta lähtökentän pinnasta.
Lennonjohdolta voidaan saada QNH-arvo. Kun tämä arvo asetetaan mittariin, osoittaa mittari
maassa kentän pinnan korkeutta keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) ja lennolla korkeutta
tuosta samasta keskimääräisestä merenpinnasta. Tällä asetuksella on se etu, että
käytettäessä ilmailukarttaa matkalennoilla voidaan oma korkeus laskea suhteessa
maanpintaan. Ilmailukartan korkeustiedot kun ovat korkeuksia keskimääräisestä
merenpinnasta.
Säädettäessä mittariin hehtopascalasetus 1013,2 saadaan mittari näyttämään korkeutta
ICAO:n määrittelemän standardi-ilmakehän nollakorkeudesta eli standardimerenpinnasta. Tätä
asetusta tulee Suomessa käyttää aina lennettäessä yli 1500 metrin korkeudella
keskimääräisestä meren pinnasta.
STD-asetuksen käyttäminen on välttämätöntä, jotta lennonjohdolla olisi yhtenäinen perusta
korkeusporrastuksilleen ilmatilassa kaikkien lentokoneiden käyttäessä samaa vertailukorkeutta.
Kentän paineen voi vaikka kirjoittaa muistiin ennen asetuksen muuttamista tai sitten jo kentällä
voi katsoa, kuinka suuri ero on QFE- ja standardiasetusten välillä.
Korkeusmittarin virhenäytöistä useimmin esiintyvät hitausvirhe sekä lähtö- ja laskupaikan
korkeusero. Hitausvirheen kanssa joudutaan tekemisiin joka lennolla: mittarin mekaanisten
osien kitkan vaikutuksesta mittarin näyttämä on aina hieman todellista tilannetta jäljessä. Mitä
nopeampi on korkeudenmuutos, sitä suurempi on viiveestä johtuva virhe. Nopean
korkeudenmuutoksen yhteydessä, kuten laskussa, voikin mittaritaulua kevyesti napauttamalla
todeta, onko mittari ehtinyt seurata mukana.
Lähtöpaikan ja laskupaikan korkeusero voi matkalennolla olla huomattava. Tämä on otettava
huomioon laskua suunniteltaessa mittarin ollessa QFE-asetuksella.
Variometri
Nousu- ja laskunopeuden mittaria sanotaan variometriksi. Sen mittayksikkö on
purjelentokoneissa tavallisesti metriä sekunnissa. Asteikon laajuus vaihtelee 1 m/s:sta aina 15
m/s:iin. Tavallisimmat variometrit ovat viisimetrisiä.
Sähköisten variometrien asteikkojen laajuutta voidaan vaihtaa, millä on kelin vaihdellessa
tietysti suuri merkitys. Kovassa kelissä voidaan ajaa karkealla asteikolla ja heikossa hienolla.
Sähköisiin variometreihin voidaan lisäksi liittää audio, joka äänisignaalin avulla kertoo nousu- ja
laskunopeuden. Audio on erityisen kätevä, kun lennetään samassa nostossa muiden koneiden
kanssa.
Variometrien virheistä mekaanisten osalta harmillisin on mittarin näytön hitaus. Vaikka
nopeusmittarista edellä todettiin sama asia, niin nopeusmittari on kuitenkin huomattavasti
nopeampi kuin vanhat aneroidivariometrit. Tästä syystä nostoon ajon huomasikin ensin
nopeusmittarin kasvaneesta lukemasta ja sitten vasta variometristä. Sähköiset variometrit ovat
jo huomattavan nopeita, toisia jopa vaivaa tietty rauhattomuus.
Kaikkien variometrien ongelmana on "sauvatintti". Kun sauvasta vedetään, koneen nokka
nousee ja koko konekin lähtee hetkeksi kohoamaan. Variometri, jota ei ole kompensoitu
ilmoittaa nyt meille "nostosta", jota ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Jotta sauvasta vetäminen
ja työntäminen eivät näkyisi variometrilukemina, on mittari kompensoitava. Tämä voidaan
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tehdä usealla tavalla, mutta pääasia on, että variometri näyttäisi vain todelliset nostot ja
laskevat.
Yleensä purjelentokoneen variometrijärjestelmä näyttääkin saako kone ilmasta energiaa vai
menettääkö se sitä. Lentonopeuden hetkelliset vaihtelut eivät silloin hämää lentäjää. Tällainen
kokonaisenergiakompensointi voi olla mekaaninen tai elektroninen.
Hyvin varustetuissa kilpakoneissa on usein monipuolinen elektroninen laskinvariometri, joka
sisältää pienoistietokoneen. Tällaisen laitteen näyttöä voidaan muuttaa lennon aikana ja sitä
voidaan käyttää lentoa ohjaavana "käskevänä" mittarinakin. Laskinvariometrin hyötykäyttö
edellyttää kuitenkin kohtalaista perehtymistä matka- ja nopeuslennon perusteisiin.
Kaarto- ja luisumittari
Kaartomittari näyttää nokan kiertämisen vasemmalle tai oikealle. Lennettäessä näkölentoa ei
kaartomittarilla ole merkitystä. Tarpeelliseksi mittari tulee vasta pilvilennossa.
Luisumittari eli "kuula" onkin sitten purjelento-oppilaan vakituinen työväline ensimmäisistä
lennoista alkaen. Luisumittari näyttää, luistaako kone ja kummalle puolelle. Luisumittari on
periaatteeltaan hyvin yksinkertainen. Se on vain käyrä lasiputki, jossa on kuula ja liiallista
heilahtelua vaimentavaa nestettä. Luisumittari onkin varmatoiminen, vaikka oppilaasta joskus
voikin tuntua, että kuula on aivan suotta "poskella".
Kompassi
Kompassi kuuluu purjekoneen vakiomittareihin, mutta sitä käytetään enemmän vasta
matkalennoilla ja erityisesti pilvilennossa. Tavallisesti käytettävät kompassit ovat
magneettikompasseja, joiden pyörivältä kehältä voidaan lukea koneen suunta.
Magneettikompassit ovat herkkiä kiihtyvyyksille ja kallistuksille. Ne tulevat helposti
rauhattomiksi ja näin kompassista voidaan lukea vain summittainen suunta.
Eranto on todellisen maantieteellisen pohjoisnavan ja maan magneettisen kentän voimaviivojen
välinen kulma. Suomessa eranto on noin 6 astetta itään. Kompassi siis osoittaa 6 astetta liikaa
itään. Tämä korjataan vähentämällä tuo 6 astetta kompassin näyttämästä. Purjelennossa
käytetään kuitenkin kompassia vain ylimalkaisen suunnan tarkistamiseen eikä erannolla ole
tällöin juurikaan merkitystä.
II.1.3

Purjekoneen varustus

II.1.3.1

Kuormaus ja lisäpainojen käyttö

Ennen koneeseen kiipeämistä ja varjonkin kiinnittämistä on varmistauduttava siitä, että kone
tulee oikein kuormatuksi. Oikea kuormaus tarkoittaa sitä, että
• koneen suurinta lentoonlähtömassaa ei ylitetä ja että
• koneen painopiste tulee sallittujen rajojen sisään.
Koneen suurin sallittu lentoonlähtömassa on nähtävissä koneen ohjekirjassa. Koneen
tyhjämassa puolestaan on merkitty punnitustodistukseen, jota aina on säilytettävä koneessa.
Suurin sallittu lentoonlähtömassa aiheuttaa harvoin ongelmia, mutta koneen painopisteasemaa
joudutaan miettimään useammin. Koneen painopisteenhän on oltava tiettyjen rajojen sisällä,
jotta koneen lento-ominaisuudet säilyisivät turvallisina.
Painopiste ei saa olla liian edessä, jolloin koneesta tulee liian vakaa eikä sauvan vetovara riitä
nostamaan nokkaa riittävästi esimerkiksi laskussa. Painopiste ei myöskään saa olla liian
takana, koska silloin sauvan työntövara ei riitä saamaan aikaan riittävää nopeutta.
Syöksykierteeseen joutunut takapainoinen kone menee helposti lattakierteeseen, jonka oikaisu
on vaikeaa tai mahdotonta.
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Purjelentokoneen kuormaus:

Kuormauksessa huomioitava purjekoneen massakeskiöasema (pallo). Ylimmässä ja
keskimmäisessä kuvassa kuormaus on suoritettu oikein. Alimmassa massakeskiöasema on
sallitun alueen takana. Lapsi etuohjaamossa edellyttää koneen nokkaan lisäpainoja, jotta
ohjattavuus ja lento-ominaisuudet pysyisivät normaaleina ja turvallisina.
Koneen painopisteaseman karkeaksi määrittelyksi riittää ohjaamon seinässä olevan kyltin tieto
siitä, kuinka paljon ohjaajan ja laskuvarjon on yhdessä vähintään painettava. Kaksipaikkaisissa
koneissa ilmoitetaan aina myös etuistuimella vaadittava kuorma. Vähimmäiskuorma vaihtelee
yleensä 55 ja 70 kg välillä. On siis tunnettava vaadittava paino, oma paino ja laskuvarjon paino,
jotta kuormitus voidaan tehdä suunnilleen oikein.
Koneeseen on kuitenkin voitu tehdä muutoksia ja sitä on voitu varustella niin, että
ohjaamokyltin tieto ei enää tarkasti pidäkään paikkaansa. Tarkka tieto saadaankin aina koneen
punnitustodistuksesta, jonka lukemista on syytä harjoitella.
Jos ohjaajan ja varjon yhteispaino jää alle pienimmän sallitun, voidaan turvautua joko penkille
huolellisesti sidottavaan lisäpainoon tai siten koneessa itsessään voi olla mahdollisuus lisätä
nokkaan painolastia. Koneen ohjekirja kertoo viimeksimainitussa tapauksessa montako
lisäpainoa on lisättävä, jotta painopiste saadaan oikeaan asemaan.
II.1.3.2

Peitteet ja maakuljetusvälineet

Purjelentokone on muotoilultaan sekä viimeistelyltään korkeatasoinen laite - ja samalla kallis.
Niinpä sen säilyttämiseen lentokauden aikanakin on syytä kiinnittää huomiota. Jotta kone
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pysyisi lentokonehallissa, tai joissakin lyhytaikaisissa tapauksissa ulos ankkuroituna puhtaana,
on monissa ilmailukerhoissa tapana käyttää suojapeitteitä. Erityisesti koneen kuomu, joka on
pinnaltaan varsin pehmeää akryylimuovia vaatii varovaista huolenpitoa ja suojaa. Onhan se
tärkeä osa, jonka lävitse pilotti tarkkailee ilmatilaa ja muita koneita. Niinpä kun purjekone
siirretään käytön jälkeen halliin tai ankkuroidaan, suojataan kuomu siitä varten tehdyllä
peitteellä. Kuomunpeite on aina pidettävä puhtaana, koska likaisena se vain vahingoittaa ja
naarmuttaa kuomun pintaa. Hyvä tapa on säilyttää sitä joko koneen puhtaassa tavaratilassa,
tai sille varatussa siistissä paikassa lentokonehallissa.
Vastaavat seikat on syytä ottaa huomioon vaalittaessa koneen siipien, korkeusperäsimen ja
rungon siisteyttä - niillekin on usein omat peitteensä. Kun päivän viimeinen pilotti saapuu
lennolta, hän puhdistaa koneen siivistä epäpuhtaudet ja ns. siipipussit paikoilleen. Näin kone
on valmis odottamaan seuraavaa lentopäivää, pysyen siistinä vaikka tauko olisi pitempikin.
Lyhytaikainenkin säilytys lentokonehallissa ilman peitteitä tekee koneesta monesti pölyisen.
Aivan kuten kuomunpeitekin, siipi-, runko- ja peräsinpussit on syytä pitää puhtaana, jotta
koneen kiiltävä pinta pysyy hyvässä kunnossa.
Purjelentokoneessa on kohtuullisen suuret ulottuvuudet, ainakin kun sitä siirretään ja
käännellään lentokonehallissa. Jokaista lentoonlähtöä varten kone on siirrettävä lähtöpaikalle
ja laskun jälkeen pois laskualueelta. Maakäsittelyn helpottamiseksi varsinkin yksipaikkaisiin
tehokoneisiin kuuluu lähes poikkeuksetta ns. maakuljetuspyörä. Se on rungon ympärille
sivuvakaimen ja perärungon yhtymäkohtaan kiinnitettävä ylimääräinen, 360° kääntyvä
tukipyörä, joka mahdollistaa koneen kääntämisen maassa työnneltäessä. Sitä kannattaakin
käyttää helpottamaan koneen liikuttelua. Maakuljetuspyörää ei koskaan saa unohtaa lennolle
lähdettäessä paikoilleen, sillä sen aiheuttama painonlisäys siirtää koneen painopistettä
vaarallisen taakse. Lisäksi sen kääntyminen lentoonlähdössä tai laskussa olisi vaarallista.
Maakuljetuspyörän panta kiinnitetään rungon ympärille, joten sen sisäpinta on yleensä huovalla
pehmustettu. Koneen pinnan pitämiseksi siistinä myös kiinnityskohdan alueelta huopapinta on
syytä pitää hiekasta ja roskista puhtaana, vaikkapa sipaisemalla ne kädellä pois aina kun
pyörää asettaa paikoilleen.
Yksipaikkaisten purjekoneiden siirtelyä varten käytetään joillakin kentillä maakuljetuspyörään
kiinnitettävää vetoaisaa, jota käyttäen purjekonetta voidaan reipasta kävelyvauhtia vetää auton
peräkoukkuun kiinnitettynä. Tällöin on oltava käytössä ehdottomasti myös joko saattaja
siivenkärjessä, tai erityinen siivenkärkeen kiinnitettävä pyörä. Autolla vetäen on aina
muistettava olla varovainen ja käyttää vain pieniä ajonopeuksia, useimmiten enintään
kävelyvauhtia.
II.1.4

Purjekoneen käsittely ja hoito

II.1.4.1

Päivätarkastus

Lentokonetta ei vian ilmetessä voi noin vain pysäyttää. Koneen ja sen laitteiden ja järjestelmien
virheetön kunto on varmistettava etukäteen järjestelmällisillä tarkastuksilla. Tarkastustoiminnan
perusta on päivätarkastus, joka on tehtävä päivittäin ennen lentotoiminnan aloittamista. Siitä
vastaa ensimmäisen lennon päällikkö. Päivätarkastus on tehtävä koneen lentokäsikirjan
ohjeiden mukaisesti. Tyypillisesti päivätarkastus sisältää vähintään seuraavat toimenpiteet:
tarkastetaan koneen ulkopuolinen yleiskunto
tarkastetaan ohjainten saranointi: ei välyksiä, tapit varmistettu, saranat kiinni alustassaan
tarkastetaan laskuteline: rengaspaine
tarkastetaan, että kiinnitystapit, pultit ja varmistukset ovat paikallaan ja kokeillaan siipien
ja vakaimien kiinnitys ravistamalla
• tarkastetaan ohjaamon yleiskunto, istuinvyöt, laskuvarjo(t): pakkausjakso (4-8 kk
voimassa) ja koneen asiakirjat
• tarkastetaan ohjaimien toiminta: ohjainlinjat kunnossa (kiinni ja varmistettu), liikkuvat
esteettömästi ääriasentoihin
•
•
•
•
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• tarkastetaan trimmin, laskusiivekkeiden ja lentojarrujen toiminta: liikkuvat ääriasentoihin
• tarkastetaan hinauskytkinten toiminta ja puhdistetaan liasta ja roskista: kytkin aukeaa
kokonaan ja pakkolaukaisu toimii
• tarkastetaan kuomun lukitus ja puhdistetaan kuomu
• mikäli kone on seissyt tai lentänyt sateessa, kuivataan siivet ja kaikki nurkat, joissa vesi
voi seistä; kone on kuivattava myös illalla lentotoiminnan päätyttyä
• puhdistetaan koneen pinnalta ja etenkin siivistä lika ja roskat
Käytännössä päivätarkastus opetellaan suorittamaan tietyssä järjestyksessä: Aloitetaan
ohjaamosta ja kierretään kone myötäpäivään samalla tarkastustoimenpiteitä tehden. Koneen
lentokelpoisuuteen liittyy myös koneen asiapapereiden tarkastaminen, niiden merkinnät ja
voimassaolo. Asiakirjat tulee pääsääntöisesti säilyttää koneessa. Luettelo pakollisista
asiakirjoista on kohdassa II.6.3 Purjelentokoneen ja purjelentäjän välttämättömät asiakirjat.
Matkapäiväkirja täytetään heti lennon jälkeen. Matkapäiväkirjan täytön tarkoituksena on antaa
tietoa koneen käytöstä sekä lento- ja kalenteriajoista, merkityistä vioista jne. lentäjälle, koneen
omistajalle, huoltajalle ja viranomaiselle. Kaikki merkinnät on varmennettava nimikirjoituksella.
Koneen asiapapereista voidaan todeta, onko kone niiden puolesta lentokelpoinen. Tällöin
tarkastetaan, että koneella on lentokelpoisuustodistus ja että lentokelpoisuuden
tarkastustodistus (ARC) on voimassa. Samoin tarkistetaan, että määräaikaishuollot on tehty
ajallaan, eikä matkapäiväkirjaan tai siirrettyjen vikojen luetteloon ole tehty sellaisia
huomautuksia, jotka estäisivät lentotoiminnan. Painolaskelmasta tai punnitustodistuksesta
katsotaan ehdot koneen kuormaamiselle, ts. millaisia painoja koneen ohjaamoon voidaan
ottaa. Laskuvarjokirjoista tarkistetaan pakkausjakson voimassaolo sekä seuraavan
tarkastuksen ajankohta. Vakuutustodistuksista varmistetaan, onko koneelle määrätyt pakolliset
vakuutukset myös voimassa. Radiolupakin on oltava kunnossa.
Koneiden paperien tarkistus ei siten ole sen tarkistamista, että paperit ovat paikalla, vaan että
ne kertovat koneen olevan niiden puolesta lentokelpoinen.
ASIAKIRJOJEN TARKASTUS EI KUITENKAAN KORVAA KONEEN MUUTA
TARKASTAMISTA.
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Koneen päivätarkastuksessa tärkeitä tarkastettavia kohteita.

Suorituskykyiset koneet ovat usein myös hyvin arkoja siipiensä puhtaudesta. Siksi pöly, lika ja
hyönteisten jäljet on aina aamupesussa huolellisesti poistettava.
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II.1.4.2

Maakäsittely ja ankkurointi

Kun koneen päivätarkastus on tehty ja meteosta saatujen säätietojen lisäksi on tuulipussista
arvioitu tuulen suuntaa ja sen kehitystä, valitaan lähtöpaikka. Lähtöpaikaksi valitaan sen
kiitoradan pää, johon tuuli on mahdollisimman vastainen. Kiitoradat nimetään ilmansuuntien
mukaan. Käyttämällä kiitoradan tunnusta vältytään monenlaisilta sekaannuksilta.
Lentokentän kiitoratojen merkitsemistapa ilmansuuntien perusteella.

Starttipaikan järjestelyt: Maassa olevat purjekoneet on syytä sijoittaa riittävän etäälle (noin 30
metriä) kiitoradasta, etteivät ne haittaa muuta liikennettä. Siiven päähän ankkurointipainoksi
sopivat hyvin esim. vanhat auton päällysrenkaat. Tuulenpuoleinen siipi asetetaan aina maata
vasten.

Koneen ankkurointi lentotoiminnan väliajalla: Tuulenpuoleinen siipi on alhaalla. Siipipussit ovat
suojaamassa siipeä ja estämässä nostovoiman syntymistä.
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Purjelentokoneen kuljetustapoja maassa:
1)

Työntämällä. Työnnetään siiven etureunasta kummankin siiven keskikohdalta, niin että
kummassakin siivessä on yksi työntäjä. Perän alta nostaen ohjataan koneen suunta.

2)

Autolla hinaten: Hinataan autolla kävelyvauhtia. Hinausköysi kiinnitetään purjekoneen
hinauskytkimeen. Köyden tulisi olla ainakin 6-10 metriä pitkä. Silti autolla hinattaessa on
syytä olla erittäin varovainen. Suositeltavaa on käyttää jarrumiestä molemmissa siipien
kärjissä.

Purjekonetta voi kentällä kuljettaa yksinkin, kunhan käytössä on sopivat välineet.
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Purjekoneen ohjaaminen työntämisen aikana:
1)

Purjekonetta ei koskaan saa nostaa eikä työntää korkeusvakaimesta.

2)

Purjekonetta siirrettäessä voidaan työntää sivuvakaimesta. Siirrettäessä pyrstöä
sivusuunnassa on nostettava rungosta, ettei kannuspyörä suotta rasittuisi.

Koneet kuljetetaan starttiradan päähän joko työntäen tai autolla vetäen. Siirrossa on syytä olla
erityisen tarkkana, sillä siinä aiheutetaan koneille vaurioita paljon useammin kuin varsinaisessa
lentotoiminnassa. Tärkeitä asioita ovat:
• älä koskaan työnnä tai nosta konetta sen liikkuvista osista
• työnnä tai nosta aina mahdollisimman läheltä runkoa/tukipistettä, välttääksesi suuria
vääntöjä
• erityisesti kovalla tuulella on työntäjiä oltava runsaasti puuskien vaikutusten estämiseksi
• hinatessasi konetta autolla katso, että köysi on tarpeeksi pitkä - muista varoa
lentotoiminnassa jo olevia kentällä liikkuessasi.
Starttipaikalla koneet ankkuroidaan odottamaan lentoja riittävän kauas käytössä olevasta
kiitoradasta (vähintään 30 m) ja tuulenpuoleinen siipi aina alaspainettuna. Ankkurointiin
käytetään yleisimmin vanhoja autonrenkaita. Tuulen voimakkuuden mukaan niitä käytetään
esim. siivenkärjessä yksi tai useampia.
II.1.4.3

Päivittäinen hoito

Purjelentokone on hieno laite, jota on sen turvallisuuden, suorituskyvyn ja taloudellisen
arvonkin säilymisen vuoksi hellästi hoidettava.
Ensimmäisinä asioina purjekoneen päivittäisessä käytössä tulevat puhtaus ja kuivuus. Lika
turmelee siiven muodon, tekee kuomusta valoa hajoittavan häikäisevän ansan, estää laitteiden
toimintaa ja syövyttää rasvan ja veden kanssa ympäristöään.
Kosteus ruostuttaa metallit ja - jos se saa keräytyä ja seistä rakenteissa - mädättää
muovimateriaalitkin, puusta puhumattakaan. Koneet on siis syytä päivittäin puhdistaa ja
kastumisen jälkeen ne on heti kuivattava. Varsinkin on tarkkailtava erilaisia koteloita ja
sopukoita, jossa tuhoja voi päästä huomaamatta syntymään.
Lentoturvallisuus perustuu paljolti siihen, että laitteiden kuntoa valvotaan jatkuvasti, ja
huoltotoimenpiteitä suoritetaan ennakoivasti, ennen kuin vikaa ilmenee. Koneen tarkastuksissa
on siis huolellisesti tutkittava kaikki kohteet, miettien missä kunnossa koneen osien ja laitteiden
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tulisi olla ja tietoisesti etsien poikkeamia normaalista. Löystymiset ja kulumiset on heti otettava
huomioon ja korjattava, ennen kuin vika leviää tai kertautuu.
Kun tutustut uuteen purjekonetyyppiin, tutki tarkoin sen käsikirjaa ja hoito-ohjekirjaa ja käytä
neuvojana koneeseen hyvin perehtynyttä toveria. Harkitse, mitä haluaisit kussakin kohteessa
nähdä ja mitä et. Katso sitten todella tarkkaan, miltä todellinen tilanne näyttää.
II.1.4.4

Purjekoneiden säännölliset huollot

Purjekoneen turvallisen lentokunnon ja -kelpoisuuden ylläpitämiseksi sitä pitää päivittäisen
pesun ja hoidon lisäksi myös tarkastaa ja huoltaa. Näin siksi, ettei käytössä syntyneet
normaalit osien kulumiset tai muut viat ehtisi kehittyä vaarallisiksi. Jos autoon tulee matkalla
vika, se pysähtyy paikalleen. Mutta lentokone ei voi pysäköidä ilmaan, jos se ei toimi.
Teknisestä turvallisuudesta on pidettävä huolta etukäteen. Huoltamattomalla lentokoneella ei
saa lentää !
Huoltotoiminnan vaatimukset
Purje- ja moottoripurjelentokoneiden huoltotoimintaa koskevat nykyisin ensisijaisesti EASAn
huoltotoiminta-asetuksen osan Part M vaatimukset. Niiden ulkopuolelle jäävät EASAperusasetuksen liitteessä Annex II erikseen mainitut, esimerkiksi vanhat historialliset ja nk.
experimental-koneet. Niitä koskevat edelleenkin kansalliset ilmailumääräykset. Suomen
purjelentokalusto ja koulutuksessa käytettävät purjekoneet ovat pääosin kaikki EASAtyyppihyväksyttyjä ja siten EASAn Part M -huoltotoimintavaatimusten alaisia. Lähtökohtana
nykyisissä yhteiseurooppalaisissa huoltovaatimuksissa on se, että huoltotoimenpiteet on
tehtävä koneen valmistajan asettamien määrävälien mukaan. Valmistaja määrittää myös sen,
mitä kohteita koneesta on huollettava ja miten. Yhteistä sekä EASA-tyyppihyväksyttyjen että
suomalaisten kansallisten määräysten mukaisten (liitteen Annex II) koneiden huoltamiselle on
vaatimus hyväksytystä huolto-ohjelmasta.
Myös huoltotoimien tekijöiltä vaaditaan tehtäväänsä koulutus ja kokemus. Työvälineet ja menetelmät on oltava ilmailukäyttöön soveltuvia ja asianmukaisia, koneeseen asennettava
varustus mukaan lukien. Huollossa tai korjauksessa käytettävillä osilla tai varusteilla on oltava
niiden lentokelpoisuutta osoittava EASA Form 1. Joitakin poikkeuksia Form 1 -lomakkeen
vaatimuksesta kuitenkin on, esimerkiksi suunnistuksen ylimääräisenä apuvälineenä
mahdollisesti käytettävät lisävarusteet kuten GPS-navigaattori tai iPad.
Huolto-ohjelma ja määräaikaishuollot
Huolto-ohjelmassa määritellään koneyksilölle tietyin väliajoin (lentotuntimäärän kertyessä)
tehtävät MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT. Huoltovälit perustuvat valmistajan antamiin ohjeisiin ja niitä voi
olla esimerkiksi jokaisen 100 lentotunnin ja vaikkapa 250 lentotunnin välein. Tavallaan samaan
tyyliin kuin autonvalmistajat ovat määritelleet autoille. Lentokoneiden osalta on kuitenkin
korostettava,
että
määräaikaishuoltojen
ohjelman
mukainen
noudattaminen
on
lentokelpoisuuden välttämätön edellytys. Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet, joita kukin
määräaikaishuolto pitää sisällään, mainitaan huolto-ohjelmassa. Huollon tultua valmiiksi on siitä
vastanneen henkilön kirjoitettava määrämuotoinen kuittaus suorituksesta, eli annettava
huoltotodiste purje- tai moottoripurjekoneen matkapäiväkirjaan. Huoltotoimenpiteet saa
suorittaa niihin riittävästi perehtynyt henkilö, joko tiettyjen ehtojen täyttyessä voi toimia ns.
omistaja-huoltajana, tai valtuutettuna harrastemekaanikkona. Jos kyseessä on jokin
tarpeellinen koneeseen kohdistuva korjaustyö, siihen tarvitaan hyväksytty organisaatio.
Purjelentäjän lupakirjan tuomat oikeudet teknisiin toimiin rajoittuvat tässä suhteessa vain
päivittäiseen lentotoimintaan liittyviin ja lentokäsikirjassa mainittuihin tarkastuksiin. Näitä ovat
lähinnä päivätarkastus ja koneen purkaminen tai kokoaminen maakuljetuksien vuoksi. Niihinkin
on perusedellytyksenä konetyyppiin saatu perehdyttämiskoulutus. Tutustupa yhdessä
lennonopettajasi kanssa koulukoneesi huolto-ohjelmaan ja määräaikaishuoltojen järjestelmään.
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Lentokelpoisuuden jatkuva hallinta
Huolto-ohjelman noudattamisen ja määräaikaishuoltojen käytännön suorittamisen lisäksi purjeja
moottoripurjekonetta
valvotaan
ns.
lentokelpoisuuden
hallintajärjestelmällä.
Lentokelpoisuutta voidaan hallita omistajan valinnan mukaan joko ns. VALVOTUSSA
YMPÄRISTÖSSÄ tai VALVOMATTOMASSA YMPÄRISTÖSSÄ. Kummassakin vaihtoehdossa seurataan
koneelle kertyvää lentoaikaa, valmistajan tai EASA:n mahdollisesti julkaisemia huoltotiedotteita
(Service Bulletin; Airworthiness Directive), huolto-ohjelman noudattamista sekä tehdään tietyin
välein myös koneen tekninen tarkastus. Purjelentokoneen pakollisiin asiakirjoihin kuuluva
lentokelpoisuustodistus on osoitus koneen riittävästä kelvollisuudesta lentotoimintaan yleensä.
Sen lisäksi tarvitaan myös vuosittain uusittava ja erityinen lentokelpoisuuden tarkastustodistus
eli ARC (Airworthiness Review Certificate) joka perustuu lentokelpoisuuden järjestelmälliseen
ja jatkuvaan hallintaan. Perusteet joilla ARC uudistetaan on hiukan erilainen riippuen siitä, onko
kyse valvotusta vai valvomattomasta ympäristöstä:
VALVOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ koneen omistajalla on sopimus valtuutetun G- tai GI -huoltoorganisaation kanssa. Organisaatio laatii ja hyväksyy koneen huolto-ohjelman ja seuraa sen
noudattamista. Omistajan tulee sitä varten toimittaa sovituin välein tietoja koneen lentotuntien
lisääntymisestä ja tehdyistä määräaikaishuolloista. Huolto-organisaatio seuraa myös koneelle
mahdollisesti julkaistavia huoltotiedotteita. Jos valvojana on GI-organisaatio, se voi suorittaa
lisäksi myös lentokelpoisuuden vuosittaisen tarkastamisen ja ARC:n myöntämisen. ARC
voidaan uusia kaksi kertaa koneen asiakirja- ja huoltodokumentaatioon perustuen, mutta 3.
vuonna on suoritettava myös tekninen tarkastus.
VALVOMATTOMASSA YMPÄRISTÖSSÄ koneen omistaja huolehtii itse huolto-ohjelman laadinnasta
ja hakee sille hyväksynnän ilmailuviranomaiselta (TraFi´lta). Omistaja valvoo itse myös
mahdollisia valmistajan tai EASA:n julkaisemia huoltotiedotteita sekä seuraa itse koneen
lentotuntien kertymistä ja vastaa huolto-ohjelman noudattamisesta. Vuosittainen
lentokelpoisuuden tarkastaminen tapahtuu aina sekä koneen asiakirja-aineiston että teknisen
tarkastuksen perusteella. Lentokelpoisuustarkastuksen voi tehdä joko GI-organisaatio joka saa
myös
myöntää
koneelle
uuden
tarkastustodistuksen
(ARC).
Taikka
lentokelpoisuustarkastuksen
voivat
suorittaa
viranomaisen
erikseen
hyväksymät
lentokelpoisuustarkastajat, jotka antavat ainoastaan kirjallisen suosituksen. Varsinainen
lentokelpoisuuden tarkastustodistus (ARC) on tällöin haettava suosituksen perusteella
ilmailuviranomaiselta (TraFi´lta).
Selvitäpä opettajasi kanssa miten kerhosi koneiden lentokelpoisuuden jatkuva valvonta on
järjestetty ? Onko kyseessä valvottu vai valvomaton ympäristö ? Miltä näyttää
purjelentokoneelle myönnetty ARC ?
Vanhasta järjestelmästä uuteen
Nykyinen EASA Part M -vaatimusten mukainen järjestelmä on vienyt EASA-tyyppihyväksytyiltä
eli käytännössä moderneilta purjekoneilta unholaan vanhan suomalaisen katsastusjärjestelyn
ja katsastustodistuksen eritasoisine huomautuksineen. Nykyisin ARC:n voi saada vain, jos
lentokelpoisuustarkastuksessa ei ole mitään välittömään lentokelpoisuuteen liittyviä puutteita.
Tästä huolimatta joillakin vanhoilla tai ns. experimental-purjelentokoneilla, jos ne kuuluvat
EASA-peruasetuksen liitteessä Annex II mainittuihin koneisiin, huoltoja koskevat vaatimukset
ovat edelleen suomalaiskansalliset. Kysypä lennonopettajaltasi, onko ilmailukerhossasi tällaisia
liitteen Annex II purjelentokoneita ?
II.1.5

Pelastuslaskuvarjo

Purjelentokoneissa on kaikilla lennoilla käytettävä pelastuslaskuvarjoa. Siihen tosiaan
kannattaa suhtautua pelastusvälineen vaatimalla vakavuudella, sillä noin joka kolmas vuosi on
Suomessakin joku pelastautunut laskuvarjolla.
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II.1.5.1

Pelastuslaskuvarjo päivittäisessä käytössä

Purjelentokoneen päivätarkastuksen yhteydessä, ennen lentojen aloittamista, on tarkastettava
myös pelastuslaskuvarjo.
Ensimmäinen tarkastuskohde on pelastuslaskuvarjon tunnistaminen. Laskuvarjokirjasta
tarkastetaan pelastuslaskuvarjon valmistusnumero ja verrataan sitä varjon kantohihnaan
reppuun merkittyyn valmistusnumeroon. Laskuvarjokirjasta käy ilmi mm. varjon ikä, suoritetut
tarkastustoimenpiteet sekä ajankohta milloin varjo on viimeksi pakattu.

Pelastuslaskuvarjon valjaat ja pakkaus:
1) laskuvarjon pakkaus (reppu)
2) kantohihnat
3) olkalukot ja olkasoljet
4) rintahihna ja rintalukko

5) valjaiden pituussäätö
6) jalkalukot
7) jalkahihnat
8) laukaisukahva

Pelastuslaskuvarjon pisin sallittu pakkausjakso ja korjaamotasoisten tarkastusten jaksot on
määritelty valmistajan ohjeissa, eikä niitä saa ylittää. Pisimmän sallitun käyttöiän määrittelee
varjon valmistaja ja myös sitä on noudatettava.
Pakkausjaksojen mukainen laskuvarjon tuulettaminen määrävälein edesauttaa varjon nopeata
ja virheetöntä toimintaa. Pelastuslaskuvarjon pakkaamisen saa tehdä ainoastaan tehtävään
erityisesti koulutettu henkilö.
Pelastuslaskuvarjon kunnon toteaminen päällisin puolin on osa purjelentokoneen päivittäistä
tarkastamista. Varjo on erehdysten ja vaaratilanteiden välttämiseksi poistettava käytöstä
(poistettava myös koneesta) aina milloin:
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laskuvarjokirjaa ei löydy tai varjon "tilaa" (pakkausjaksot) ja "henkilöllisyyttä"
(tunnistaminen) ei pystytä luotettavasti toteamaan
‒
laskuvarjon tarkastus- tai pakkausjakso ei ole voimassa
‒
laskuvarjo näyttää normaalista poikkeavalta; esimerkiksi kuvun osia tai punoksia
pursuaa ulos repusta, reppu on suljettu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, apuvarjo
on siirtynyt pois normaalilta paikaltaan, laskuvarjo on märkä, varjo tai sen osia on rikki,
repun sokat ovat väärin, punainen sinettilanka on katkennut, jne.
Sinettilangasta (ohut punainen lanka) todettakoon, että sen tarkoitus ei ole estää laskuvarjon
tahatonta aukeamista, vaan olla varoitusmerkki joka ilmaisee, jos varjo on esim. vahingossa
avautunut (sinettilanka on katkennut).
‒

Vaikka pelastuslaskuvarjo olisikin päivätarkastuksessa todettu kelvolliseksi, on sen käsittelyyn
ja kuntoon kiinnitettävä huomiota ennen jokaista lentoa.
Pelastuslaskuvarjo on puettava päälle huolellisesti. Sen toiminnan (avautumisen) kannalta ei
ole merkityksellistä, kuinka tiukalle kireälle valjaat on kiristetty. Niiden tulee olla kiinnitetty
tiiviisti, mutta kuitenkin niin että pitkälläkin lennolla veri pääsee kiertämään. Selvästi väljäksi
jätetyt hihnat voivat nimittäin avaustilanteessa tulevassa nykäisyssä aiheuttaa haittaa
liukumalla hankalaan kohtaan, tai jopa vammoja esimerkiksi nivusten alueella. On kuitenkin
vielä oleellisempaa on tarkastaa, että kaikki hihnat, kiristyssoljet ja lukot ovat kiinni.
Laskuvarjon valjaiden sovitustapa on eri varjotyypeissä kovin erilainen, joten tässä ei ole
mahdollista antaa yksityiskohtaisia ohjeita. Oman laskuvarjon valjaat kannattaa oman
mukavuuden vuoksi sovittaa huolellisesti sopivan mittaisiksi.
Koulukoneissa, joissa lentäjä usein vaihtuu joka lennon jälkeen, ei sovitukseen kannattane
kiinnittää liian suurta huomiota. Jos valjaat ovat sovitetut liian pieniksi, ne eivät sovi päälle,
jolloin niitä on pakko säätää. Jos ne taas ovat hieman liian isot, se aiheuttaa enintään
epämukavia hetkiä laukaisussa, mikäli varjoa joudutaan käyttämään. Todellista vaaraa ei
valjaiden vähäinen epäsopivuus aiheuta.
Laskuvarjoa päälle puettaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että laukaisukahva jää
sellaiseen paikkaan, että se on löydettävissä ja käteen saatavissa. Eräissä laskuvarjoissa on
olemassa mahdollisuus pujottaa rintahihna vahingossa laukaisukahvan läpi. Tämän
ehkäisemiseksi on koulutuksessa aina korostettava kahvan "vapaasti vedettävyyden"
tarkastamista laskuvarjon pukemisen jälkeen.
II.1.5.2

Pelastautumishypyn suoritus

Laskuvarjo on Suomessa purjelentäjän pakollinen varuste, jota tosin vain harvoin on jouduttu
tositilanteessa käyttämään. Silloin se on kuitenkin ollut äärimmäisen tarpeellinen turvavaruste.
Laskuvarjon käyttö on tulee eteen jos kone hajoaa tai tulee ohjauskelvottomaksi lennon aikana
ja kun korkeutta on riittävästi laskuvarjohypyn suorittamiseen.
Hypyn valmistavat toimenpiteet ovat seuraavat:
‒

KORKEUDEN TARKASTUS:

‒

KUOMUN PAKKOLAUKAISU: Kuomun ollessa kiinni voi ohjaamossa vallitseva
kiihtyvyysvoima paiskata ohjaajan akryylimuovisen kuomun läpi vöiden aukaisun
jälkeen, aiheuttaen vammoja. Jos kone on vakaassa rauhallisessa asennossa,
kuomun pakkolaukaisu voidaan tehdä myös vöiden aukaisun jälkeen. Tällöin
ilmavirta ei haittaa näkemistä ja valmisteluja.

‒

ISTUINVÖIDEN AUKAISU: Vöitä avattaessa on huomioitava, etteivät ne avattunakaan
saa olla esteenä koneesta poistumiselle.

Laskuvarjo vaatii auetakseen yleensä n. 100-150 metrin
korkeuden. Kun kone menettää todennäköisesti hyvinkin nopeasti korkeuttaan, on
päätös tehtävä aikailematta. Pelastusvarjon käytön kannalta alin turvallinen
uloshyppykorkeus on 250-300 metriä, jos varjo laukaistaan välittömästi.
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‒

VALMIUSASENNON OTTAMINEN: Uloshypyn valmiusasento vaihtelee eri konetyypeillä.
Myös koneen lentotila saattaa vaikuttaa valmiusasentoon. Tärkeätä on, että aina
siirryttäessä uuteen konetyyppiin selvitetään helpoin ja nopein uloshyppytapa.

Uloshypyssä tärkein asia on voimakas ponnistus, jonka avulla varmistaudutaan pääsy
koneesta erilleen. Uloshypyn aikana on katsottava laukaisukahvaa. Kahvaan katsomisen
tärkeyttä korostakoon, että joka vuosi syntyy koulutetuillakin hyppääjillä muutamia
vaaratilanteita, jolloin he eivät ole löytäneet laukaisukahvaa määräajassa tai ovat vetäneet sen
sijaan vaikkapa valjashihnasta.
Uloshypyn jälkeen otetaan koottu asento, vartalo suorana tai mieluummin kaarella taakse, jalat
yhdessä ja molemmat kädet laukaisukahvalla. Kahva otetaan pois kahvataskusta ja laskuvarjo
laukaistaan työntämällä kahvaa molemmin käsin eteen- ja alaspäin. Varjo avautuu 2-3
sekunnissa.
Laskuvarjon aukeamisen jälkeen aloitetaan ohjaaminen suotuiselle maahantuloalueelle, mikäli
se on laukaisukorkeus ja alla oleva maasto huomioiden tarpeellista.
Vanhimmat vielä käytössä olevat pelastusvarjot ovat yleensä ns. umpikupuvarjoja joiden
ohjattavuus on heikko. Varjoa voidaan jossain määrin ohjata vetämällä kuvun helmaa
kantohihnasta tai ohjauspunoksista alaspäin. Tällöin kupu alkaa liikkua siihen suuntaan, jonka
puoleinen kuvun helmaosa on vedetty alas. Umpikupuvarjon ohjausliikkeet on tehtävä
rauhallisesti, mutta tehokkaasti. Äkkinäiset ohjausliikkeet voivat aiheuttaa hyppääjälle maahan
tultaessa vaarallisen heiluriliikkeen.
Ns. aukkovarjoihin on leikattu eri muotoisia ohjausaukkoja, joita ohjataan vetämällä alas
ohjausaukon reunaan johtava kantopunos siltä puolelta, johon halutaan kääntyä.
Ohjauspunoksen hyppääjän puoleisessa päässä voi olla pieni puunappula tai punoslenkki
otteen helpottamiseksi. Joissakin varjoissa ohjauspunoksessa on vain näkyvä värimerkintä.
Aukkovarjon ohjausaukot ovat hyppääjän selkäpuolella ja varjo liitää avauduttuaan hyppääjän
kasvojen suuntaan, tavallisimmin nopeudella 2-3 m/s.
Jalkaterien välistä suoraan alas katsomalla suoritettava ajelehtimissuunnan toteaminen.
Tämän havainnon avulla voidaan arvioida maahantuloalue. Ohjaamisen tarkoituksena on
lähinnä väistää hyppääjälle vaaralliset esteet tai maahantulopaikat ja maatuulen vaikutuksen
minimoiminen hyppääjän vaakanopeuteen maahantulohetkellä.
Väistettäessä esteitä laskuvarjolla on helpointa ohjata ajautumissuunnassa esteen jommalle
kummalle sivulle. Suurin mahdollisuus epäonnistua on yrityksillä ohjata esteen yli tai
laskeutumisella ennen estettä.
Maahan tultaessa on myös laskuvarjolla edullisinta laskeutua vastatuuleen. Aukkovarjolla tämä
käy helposti kääntämällä varjo vastatuuleen ohjauspunoksesta vetämällä. Tämä on tehtävä
viimeistään n. 50 metrin korkeudessa. Matalammalla suoritetut voimakkaat ohjausliikkeet
saattavat aiheuttaa vaarallisen heiluriliikkeen.
Umpikupuvarjolla voidaan maahantulon voimaa hieman lieventää ohjaamalla vastatuleen eli
vetämällä tuulen puoleisia punoksia alaspäin, mikä hieman vähentää ajelehtimisnopeutta.
Pystysuoraan nopeuteen ei kohtuullisilla ohjausliikkeillä ole oleellista merkitystä.
Noin 50 metrin korkeudessa hyppääjän on alettava valmistautua maahantuloon. Valmisteluihin
kuuluvat edellä kerrotun ohjaamisen lisäksi hyvän maahantuloasennon ottaminen.
Maahantulossa pystysuora nopeus on Suomessa yleisimmillä pelastusvarjoilla n. 5-6 m/s, mikä
vastaa hyppyä noin 1,5 metrin korkeudelta. Tämä vauhti ei sinällään edellyttäisi erityistä
maahantulotekniikkaa. Hyppääjälle vaarallisempi onkin vaakasuoran nopeuden (tuuli) ja
pystysuoran nopeuden (vajoama) yhdistelmä.
Maahantulohetkellä hyppääjällä on oltava mahdollisimman koottu asento: jalat nilkoista ja
polvista tiukasti yhdessä, polvet hieman koukistettuina, selkä köyryssä, leuka painettuna rintaa
vasten ja kädet pään molemmin puolin, kyynärpäät rintaa vasten. Maan lähestyessä ei saa
"kurottaa" eikä "ottaa vastaan". Jalkaterien on oltava vaakasuorassa koska vastaanotto
varpailla saattaa aiheuttaa jalkapöydän tai nilkan murtumisen.
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Maahantuloasento on säilytettävä koottuna niin kauan, kunnes maahantuloliike on pysähtynyt.
Kaatumista ei pidä vastustaa, eikä missään tapauksessa pidä ottaa esimerkiksi käsillä vastaan.
Tuulisella säällä on laskuvarjo tukahdutettava maahantulon jälkeen. Muussa tapauksessa
laskuvarjo saattaa raahata käyttäjäänsä tuskallisella tavalla maata pitkin. Jos
raahautumisvauhti on hiljainen, voi yrittää kääntyä selälleen ja taaksepäin (varjon suuntaan)
tehtävän kuperkeikan avulla jaloilleen. Jaloille päästyä on juostava nopeasti kuvun jommalle
kummalle sivulle tai tuulen alapuolelle, jolloin se ei enää saa ilmaa ja tukahtuu.
Jos jaloilleen pääsy ei onnistu, voi varjon saada tukahtumaan myös vetämällä mieluimmin
maata lähinnä olevista punoksista kuvun helmaa lähemmäs aina hyppääjän viereen saakka,
jolloin kupu tukahtuu. Tässä vaiheessa hänen on käytävä kuvun helman päälle sen uudelleen
kehittymisen ehkäisemiseksi.
Hyppytilanteen ennakointi
Edellä kuvattuun pelastautumishyppyyn sisältyy useita eri vaiheita, joten kurssilla tulee myös
harjoitella hypyn alkuvaiheita - siis valmisteluja ja koneesta poistumista ainakin siinä
laajuudessa, kuin se on koneita ja välineitä rikkomatta mahdollista.
Pelastautumismahdollisuuteen syytä palata muulloinkin koulutuksen jälkeen. Aina uuteen
konetyyppiin siirryttäessä on perehdyttävä kuomun pakkolaukaisumenetelmiin ja lentokäsikirjan
ohjeisiin. Lisäksi on syytä harjoitella sopivaa uloshyppytekniikkaa sillä koneiden ohjaamoissa
on eroja. Onko koneessa "pyydyksiä", joihin kahva helposti takertuu? Huomiota on kiinnitettävä
vöiden sulkemismekanismiin ja istuma-asentoon jne.
Tutustu myös käytetyn laskuvarjotyypin erityispiirteisiin: missä varjon laukaisukahva sijaitsee?
Paikka saattaa vaihdella eri pelastusvarjoilla melkoisesti. Siksi se pitää aina miettiä erikseen
paitsi takertumismahdollisuuden, myös nopean löytymisen ja laukaisemisen kannalta.
"Hiljainen hetki" koneessa silloin tällöin on paikallaan kaiken tasoisille piloteille. Tällaisen
hiljaisen hetken aikana on hyvä mielessä kerrata ja harjoitella koneesta poistumista ja
pelastusvarjon käyttöön liittyviä menetelmiä.
II.1.6

Hinauskone

Hinauskone (AIR M2-19, AIR T2-4) on useimmiten tavanomainen pienkone, joka on alunperin
suunniteltu matkailu- ja koulutuskäyttöön. Hinauskäytössä se joutuu suorituskykynsä
äärirajoille, mikä purjelentäjänkin tulee ymmärtää.
Varsinkin koulu- ja harjoituspurjekoneille sopiva hinausnopeus on moottorikoneelle alhainen.
Sen ohjattavuus ei ole parhaimmillaan. Suurella kohtauskulmalla nokka pystyssä lennettäessä
voi näkyvyyskin olla rajoittunut. Pieni nopeus ja suuri tehoasetus voivat myös aiheuttaa
jäähdytysongelmia. Alastullessakin on hinauslentäjän muistettava koneensa rajoitukset.
Hinauskoneen moottoriteho on useimmiten 150-180 hv. Silloin alkukiihtyvyys on riittävä ja
kiitotievaatimus kohtuullinen. Riittävä nousukyky olisi saavutettava 90 - 120 km/t
nopeusalueella ja koneen on tällöin oltava turvallisesti hallittavissa. Hinurin on myös oltava
rakenteeltaan riittävän luja. Kaikki muuten kelvolliset hinurit eivät esimerkiksi sovellu
raskaimpien kaksipaikkaisten purjekoneiden hinaukseen rakenteellisista syistä.
Parhaita hinauskoneita ovat tietysti siihen tehtävään suunnitellut lentokoneet, kuten
suomalaiset PIK-hinurit ja ranskalainen Robin Remorqeur. Niillä on sopiva nopeusalue,
riittävästi tehoa ja tehokkaat lentojarrut nopeaa alastuloa varten. Moottorin jäähdytys on
säädettävissä liikojen lämpötilavaihteluiden estämiseksi.
Erinomaisesti soveltuvat hinureiksi myös maatalouskäyttöön rakennetut lannoituskoneet, kuten
Piper PA-25 Pawnee tai Cessna Agwagon. Ne ovat voimakkaita, kevyitä ja lujatekoisia.
Erikoisesti hinauskäyttöön varatun koneen pito on valitettavasti useimmille kerhoille
taloudellisesti mahdotonta. On tyydyttävä koneeseen, jolla on muutakin käyttöä, jotta käyttö
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olisi ympärivuotista ja kustannukset jakautuisivat laajemmalle joukolle. Tällaisia ovat
esimerkiksi 150 - 210 hv:n moottoreilla varustetut nelipaikkaiset Rallye- ja Cessna-koneet.
Hinauskone on varustettava hinauskytkimellä, joka on ohjaamosta helposti aukaistavissa myös
köyden ollessa kireällä. Varusteisiin kuuluvat lisäksi taustapeilit ja sylinterinpään lämpömittari.
Hinauslentäjän turvallisuutta varjellaan kunnollisilla turvavöillä. Vähintään olkavyö on istuinvyön
lisäksi pakollinen. Hinauslentäjän varustukseen kuuluu kypärä ja mielellään palonkestävät
haalarit.
Hinausköyden tulee olla 50 - 75 m pituinen tekstiiliköysi. Se on varustettava molemmista
päistään pakkomurtovarokkeilla, joiden tarkoitus on estää liian suurten kuormien
kohdistuminen lentokoneisiin. Varokkeiden lujuus riippuu hinattavan purjekoneen painosta ja
selviää sen lentokäsikirjasta. Köyden tulee kuluneenakin olla 1,5 kertaa varokkeita lujempi.
Kytkinrenkaiden tulee olla oikeaa kokoa ja muodoltaan virheettömät, etteivät ne takertele
kytkimiin.
Vaikka hinausköysi onkin periaatteessa hinauslentäjän vastuualuetta, on purjelentäjän oman
turvallisuutensa nimissä sitä tarkkailtava ja huollettava. Vaurioituneet ja vääntyneet metalliosat
on vaihdettava ja kulunut köysi uusittava.
Häiriö hinauskoneessa on aina vaarallisempi hinurille kuin purjekoneelle. Purjekone selviytyy
laskupaikalle liitokykynsä turvin paljon helpommin kuin viallinen moottorikone. Jos hinuri
vaaputtaa välittömän irroituksen merkiksi, on hänellä siihen varmasti hyvä syy ja hänet on heti
vapautettava taakastaan. Hinaus pyritään suorittamaan aina niin, että häiriön sattuessa
molemmat koneet voivat saavuttaa laskukelpoisen paikan.
Hinauskonetta on myös maassa käsiteltävä asianmukaisesti. Niin kuin purjekonekin, on hinuri
hieno ja kallis laite, jonka kuntoa on vaalittava. Siirrettäessä, köyttä kiinnitettäessä ja muuten
liikuteltaessa on hinauskonetta käsiteltävä yhtä varovasti kuin purjekonetta konsanaan.
Erityisesti on muistettava, että hinauskone sisältää bensiiniä. Avotulen ja kipinöivien laitteiden
käsittely lähimaillakin on kiellettyä.
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Tyypillinen hinauskone:

1)
2)
3)
4)
5)

Hinaajalla nelipisteturvavyöt
Hinausköyden irroituskytkin ohjaamossa
Hinauskytkin, joka aukeaa myös vedon tullessa sivultapäin
Toisentyyppinen hinauskytkin ja sen toimintaperiaate
Hinausköysi jossa 4 pakkomurtovaroketta: keltaiset yksipaikkaisille koneille ja siniset
kaksipaikkaisille koneille.
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II.1.7

Vintturi

Hieman lentokonetta vähemmän käytetty hinausmuoto on vintturihinaus. Suomessa vinttureita
on sekä käyttäjiensä itse valmistamia että tehdasvalmisteisia. Vintturihinauksen suosio
lähtötapana on noussut 2010-luvulla jossakin määrin uudelleen suosioon edullisuutensa ja
myös moottorilentotoimintaa vaimeamman meluvaikutuksen vuoksi.
Vintturi on usein sijoitettu kuorma-auton rungolle. Yhdistelmää kuljettava moottori toimii myös
vinttaavana tai kumpaankin tarkoitukseen on oma moottori.
Vinttaava moottori on yleensä noin 120-150 hv diesel, jossa tehoa sopivilla välityksillä riittää
painavienkin koneiden hinauksiin. Voimaa tarvitaan, sillä onhan hinauksen alussa saavutettava
nopea kiihtyvyys ja hinauksen aikana suuri nopeus, etenkin tyynessä.

Purjelentokoneiden ylöshinaamiseen tarkoitettu vintturi, jossa hinauslanka voidaan
hätätilanteessa katkaista. Vintturi on itseliikkuvaa mallia ja kuten useimmat Suomessa
käytössä olevat, se on itse kerhotyönä rakennettu.
Vintturin pääosat ovat moottori, voimansiirto ja kelat (yleensä kaksi) hinauksessa käytettävälle
teräslangalle, langan ohjaimet ja tietysti ohjaamo. Ohjaamo on suojattu langan
katkeamistapausten varalta, sillä katkeava lanka voi olla hyvin vaarallinen.
ÄLÄ KOSKAAN MENE LÄHELLE HINAAVAA VINTTURIA.
Hinauslanka on yleensä lankaa eikä vaijeria. 4 - 4,5 mm pianoteräslanka on yleistä ja se
kestää hyvin kulutusta päinvastoin kuin vaijeri. Langan vetolujuuden tulee olla vähintään 12000
N. Hinauslangan vapaassa päässä on jarruvarjo, joka jarruttaa langan putoamista ja estää sen
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sotkeutumisen purjekoneen irroitettua hinauksesta. Lentokonehinauksen
hinauslanka varustettava oikeanlaisella pakkomurtovarokkeella.

tapaan

on

Langan ohjaimina toimivat teräsrullat, jotka ohjaavat langan kelalle sotkeutumatta.
Langanohjaimien yhteyteen on usein sijoitettu myös ns. giljotiini joka on vintturin pakollinen
varuste. Giljotiinilla voidaan lanka hätätapauksessa katkaista, jos lanka ei purjekoneesta
jostain syystä irtoa. Giljotiinin on pystyttävä katkaisemaan hinauslanka kolminkertaisena langan
ollessa löysällä.
Oleellisena osana vintturiin kuuluu myös langanvetolaite, jolla hinauslanka palautetaan
starttipaikalle. Pienet traktorit, avolavapakettiautot ja mönkijät ovat hyviksi havaittuja.
Purjelentokurssilaiselle langanvetolaite saattaa usein tulla tutummaksi kuin vaikkapa kurssin
koulukone.
Vintturihinaus vaatii lentokonehinausta enemmän yhteispeliä lentotoimintaan osallistuvalta.
Kerhotyönä valmistetut ja jäsenten itsensä huoltamat vintturit takaavat toisaalta huomattavan
edulliset hinausmaksut.
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II.2

LENTÄMISEN TEORIAA

II.2.1

Aerodynamiikan perusteet

Lentämisen oppiminen sujuu helpommin ja harrastus saa lisää syvyyttä, jos ymmärrät
muutamia aerodynamiikan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisiä suhteita. Lentäjän tarvitsema
aerodynamiikka on kuitenkin varsin kaukana esimerkiksi lentokoneinsinöörin tarvitsemista
tiedoista. Siksi seuraavassa tarkastellaan vain joitakin käsitteitä ja niistäkin valtaosaa puhtaasti
hyöty mielessä. Jos haluat tietää lisää varsinaisesta aerodynamiikasta, niin kirjan takana
olevasta lähdeluettelosta löydät varmasti kiintoisia teoksia.
Lentäjän kannalta aerodynamiikan tiedoista ovat tärkeitä erityisesti nostovoiman syntymiseen
ja sakkaukseen liittyvät seikat. Kun lentäjällä on niistä hyvät tiedot, hän voi välttää jo ennakolta
monta vaaratilannetta.
II.2.1.1

Aerodynamiikan peruskäsitteitä

Arkikielessäkin puhumme usein sellaisista asioista kuin NOPEUS, VOIMA ja PAINE. Kun tällaisiin
mitattavissa oleviin SUUREISIIN liittyy suuruuden lisäksi suunta, voidaan niitä kätevästi kuvata
VEKTORILLA.

Vektoria voidaan piirroksissa kuvata nuolella, jonka pituus osoittaa voiman suuruuden, nuolen
kärki suunnan ja nuolen alkupiste voiman vaikutuspisteen.
voidaan kuvata vektoreilla, jotka lähtevät kaikki tietystä tasosta ja joiden
pituudet kuvaavat virtauksen nopeutta. RAJAKERROS siipiprofiilin pinnan läheisyydessä on
esimerkki usein esitettävästä nopeusjakautumasta.

NOPEUSJAKAUTUMA

luokitellaan tavallisesti joko laminaariseksi tai turbulenttiseksi. Laminaarinen
rajakerros on turbulenttiseen verrattuna ohut ja näin sen aiheuttama vastus on myös
vähäisempi. Rajakerros alkaa siiven pinnasta, jossa virtausnopeus on nolla ja päättyy
sellaiselle etäisyydelle, jossa ilman virtausnopeus on sama kuin nopeus kauempanakin koneen
ympärillä. Koneen pinnan kitkan vaikutus ulottuu siten rajakerroksen ulkorajaan asti.

RAJAKERROS

nimitetään ilmahiukkasten liikerataa. Virtaviivoja käytetään kuvaamaan ilman
virtausta kappaleen ympärillä. Virtaviivat voivat kuvata paitsi virtauksen suuntaa, myös sen
laminaarisuutta tai turbulenttisuutta.

VIRTAVIIVAKSI

VIRTAUKSELLA
tarkoitetaan
virtausta,
jossa
virtaviivat
kulkeva
samansuuntaisesti toisiaan leikkaamatta. Toisin sanoen virtauksessa ei esiinny pyörteitä.

LAMINAARISELLA

VIRTAUKSESSA ilmaosasten radat tekevät jatkuvasti mutkia, joten
virtauksessa esiintyy pyörteitä. Turbulenttisella virtauksella on kuitenkin yleensä jokin
päävirtaussuunta ja keskinopeus.

TURBULENTTISESSA
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Virratessaan siiven ohi ensin laminaarinen rajakerros muuttuu turbulenttiseksi. Laminaarisessa
rajakerroksessa ympäröivän ilmamassan nopeus saavutetaan lyhyemmällä matkalla kuin
turbulenttisessa. Tällöin vastuskin on vähäisempi.

Laminaarinen ja turbulenttinen rajakerros ja niiden nopeusjakautumat.
voidaan määritellä tietylle pinta-alalle jakautuneeksi voimaksi. Esimerkiksi 9 N/mm2,
jossa N = Newton, voiman yksikkö.

PAINE

virtauksessa sanotaan virtauksen mukana (virtauksen nopeudella)
liikkuvan paineanturin mittaamaa painetta. Ilmakehän staattiseksi paineeksi puolestaan
sanotaan liikkumattoman ilman aikaansaamaa painetta, joka johtuu pinnan päällä olevan ilman
painosta. Esim. normaali-ilmakehän paine merenpinnalla on 1013,2 hPa (hehtopascalia).

STAATTISEKSI PAINEEKSI

Noustaessa ylöspäin ilmakehässä staattinen ilmanpaine pienenee, koska yläpuolella olevan
ilmakerroksen paksuus ja siten myös paino pienenevät. 5500 metrissä staattinen paine on vain
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puolet maanpintapaineesta. Staattista painetta voidaan mitata ilmapuntarilla ja purjekoneen
korkeusmittarikin on itse asiassa korkeusmerkinnöin varustettu ilmapuntari.
DYNAAMINEN PAINE virtauksessa on virtauksen liike-energian aiheuttama paine virtausta vastaan
kohtisuorassa olevaa pintaa vasten. Dynaamisen paineen avulla mitataan mm.
purjelentokoneen nopeus vertaamalla dynaamista ja staattista painetta toisiinsa.
KOKONAISPAINEEKSI

sanotaan staattisen ja dynaamisen paineen summaa.

liittää staattisen ja dynaamisen paineen toisiinsa toteamalla, että virtauksessa
staattisen ja dynaamisen paineen summa on vakio eli virtauksessa kokonaispaine pysyy
vakiona. Lain tärkeimpänä merkityksenä on havainto, että virtauksen nopeuden kasvaessa
staattinen paine pienenee ja dynaaminen paine kasvaa. Tätä tietoa käytetään myöhemmin
hyväksi, kun kuvataan nostovoiman syntyä.

BERNOULLIN LAKI

syntyvät ilmavirran vaikutuksesta kappaleeseen. Ne aiheutuvat joko
paineesta tai kitkasta. Kitkan vaikutus rajoittuu vain ohueen ilmakerrokseen pinnan
läheisyydessä (rajakerros), mutta purjekoneessa silläkin on merkitystä koneen suoritusarvoihin.
Hallitsevia aerodynaamisia voimia ovat kuitenkin painevoimat.

AERODYNAAMISET VOIMAT

PROFIILI on siiven poikkileikkaus ja sen muodolla on suuri merkitys siiven kehittämälle
nostovoimalle. Vaikka pelkällä virtauksessa olevalla levylläkin saadaan aikaan nostovoimaa,
niin aerodynaamisessa mielessä parempaan lopputulokseen päästään, jos virtauksessa oleva
kappale muotoillaan virtaviivaiseksi.

Purjelentäjät puhuvat paljon siipiprofiileista ja siksi profiilin osien nimitykset on syytä tuntea.
Profiilin JÄNTEELLÄ tarkoitetaan siiven leveyttä kyseisellä poikkileikkauskohdalla. Eli mitä
leveämpi siipi sitä pitempi jänne. Profiilin paksuudella taas tarkoitetaan profiilin ylä- ja alapinnan
välistä suurinta etäisyyttä. Oma merkityksensä profiilin ominaisuuksille on myös sillä, kuinka
kaukana siiven etureunasta on tuo mainittu maksimipaksuuden paikka profiilissa.
Purjelentokoneissa käytetyt profiilit ovat vuosikymmenten kuluessa muuttuneet moniltakin
ominaisuuksiltaan. Keskeisimpiä muutoksia on ollut siirtyminen turbulenttisista ja samalla
paksuista profiileista laminaarisiin ja ohuisiin. Näin on voitu sama nostovoima saada aikaan
pienemmällä vastuksella. Profiilien sakkausominaisuudet ovat myös muuttuneet: aiemmin
sakkaus saattoi kehittyä hyvinkin hitaasti, mutta monet nykyisistä laminaariprofiileista
sakkaavat ripeästi.
PROFIILIN PAKSUUS

KOHTAUSKULMA
ILMAVIRTA

PROFIILIN JÄNNE

on siiven jänteen ja ilmavirran välinen kulma. Sitä sanotaan positiiviseksi silloin,
kun ilmavirta kohtaa siiven alta päin ja negatiiviseksi silloin, kun kulma muodostuu ilmavirran
kohdatessa siiven yläpuolelta. Kohtauskulma on lentäjän säädettävissä. Itse asiassa, sillä
säädetään purjekoneen nopeus ja nostovoima.

KOHTAUSKULMA

KOHTAUSKULMA

ILMAVIRTA
ASETUSKULMA

on profiilin jänneviivan ja koneen määritellyn pituusakselin välinen kulma. Tätä
kulmaa lentäjä ei pääse muuttamaan eikä sillä olisikaan jokapäiväiseen lentämiseen
paljoakaan vaikutusta.

ASETUSKULMA
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II.2.1.2

Virtaus siiven ympärillä ja nostovoiman synty

Kun ilmavirta liikkuu siipiprofiilin ohi tai päinvastoin, se noudattaa tiettyjä
säännönmukaisuuksia. Syntyvät aerodynaamiset voimat esiintyvät sekä paineen ja nopeuden
muutoksina että ilmavirran taittumisena ja siihen vaadittavana vastavoimana. Siiven
aiheuttaman nostovoiman voidaankin ajatella syntyvän kahden toisiaan täydentävän
mekanismin avulla.
Siiven ollessa virtauksessa alapinnalle muodostuu vähäinen ylipaine, mutta yläpinnalle
muodostuu sitäkin huomattavampi alipaine. Muodostunut paine-ero nostaa siipeä.

Paineen muutokset ja paineen jakautuminen profiilin ympärillä
Kun ilmavirta kulkee profiilin ohi, kuten kuvassa, voidaan ohivirtaavan ilman staattista painetta
kuvata virtaviivoilla. Mitä lähempänä virtaviivat ovat toisiaan, sitä pienempi on staattinen paine
ja päin vastoin. Myös ilmavirran suhteellinen nopeus voidaan nähdä virtaviivakuvista. Mitä
tiheämmässä virtaviivat ovat, sitä suurempi on virtausnopeus.
Oheisesta kuvasta voidaan havaita, että staattinen paine on pienimmillään profiilin etuosan
yläpinnalla ja suurimmillaan vastaavalla alapinnalla. Painejakautuma voidaan kuvata vektoreilla
ja vektorit puolestaan voidaan yhdistää ja taas jakaa komponentteihin.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

45

Siiven yläpinnalla vallitsee siiven ollessa virtauksessa alipaine ja siiven alapinnalla ylipaine.
Koska paine pyrkii tasoittumaan pienemmän paineen suuntaan, niin siipi pyrkii nousemaan. On
tehty sopimus, että ilmavirtaa vastaan kohtisuoraan oleva komponentti on nimeltään
NOSTOVOIMA. Ilmavirran suuntainen, siiven etenemistä vastustava komponentti on VASTUS.
Siipiprofiilin muodosta aiheutuvaa vastusta sanotaan PROFIILIVASTUKSEKSI. Se koostuu
sekä paine- että kitkavoimista, joiden vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan.

Virtauksen taittuminen
Kun ilmavirta kohtaa siinä olevan levyn, jonka kohtauskulma on 0 astetta, niin nostovoimaa ei
synny. Mutta jos kohtauskulmaa kasvatetaan, niin levy pyrkii nousemaan. Tämä johtuu siitä,
että levy taittaa virtausta alaspäin. Taittamiseen tarvitaan tietenkin jokin voima. Tässä
tapauksessa voima vaikuttaa suuntaan, joka on tulevan ja lähtevän virtauksen muodostaman
kulman puolittaja. Edellä esittämämme perusteella ei kyseinen voima kuitenkaan ole
nostovoima, koska se ei ole kohtisuorassa tulevaa virtausta vastaan. Taittumisesta syntyvä
voima on vastuksen ja nostovoiman yhteisvaikutus eli resultantti.
Kohtauskulman vaikutus nostovoimaan ja vastukseen
Nostovoima ja vastus riippuvat merkittävästi kohtauskulmasta. Jos tekisimme koesarjan lähtien
kasvattamaan kohtauskulmaa nollasta, huomaisimme, että nostovoima kasvaisi aluksi lähes
suoraviivaisesti. Kun kohtauskulma olisi kasvanut jonnekin 10-20 asteeseen, alkaisi
nostovoiman nousu hidastua. Nostovoiman kuvaaja alkaisi kaartua ensin vaakasuoraan ja
sitten lopulta äkkiä vielä alaspäin.
Vastusta kuvaava käyrä puolestaan kasvaisi ensin hyvin hitaasti ja sitten kohtauskulman
suurilla arvoilla yhä nopeammin ja nopeammin.
Sellaisilla kohtauskulman arvoilla, joilla nostovoimaa saadaan syntymään, on nostovoima
paljon vastusta suurempi. Parhaimmillaan niiden suhde voi olla monikymmenkertainen.
Kohtauskulmaa kasvattamalla saadaan siis lisää nostovoimaa, mutta vain tiettyyn rajaan
saakka. Tämän rajan muodostaa kohtauskulman niin suuri arvo, että virtaus ei enää pysy kiinni
siiven pinnassa, vaan irtoaa. Tätä sanotaan SAKKAUKSEKSI ja siihen palataan vielä
tuonnempana.
Sakkauksessa kone alkaa kadottaa nostovoimaansa ja lentäminen puolestaan perustuu
nostovoimaan.
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Nostovoiman ja vastuksen riippuvuus kohtauskulmasta

Edellä olemme käsitelleet nostovoimaa ja vastusta epätarkasti ikäänkuin ne riippuisivat vain
kohtauskulmasta. Todellisessa lentotilanteessa todellisella koneella niihin vaikuttavat muutkin
tekijät kuten ilman tiheys, lentonopeus ja siiven pinta-ala.
Ilman tiheyden voimme jättää käsittelemättä, koska sen vaikutuksilla purjelentoon on vain
teoreettista mielenkiintoa.
Siiven

pinta-ala

vaikuttaa sekä nostovoimaan että vastukseen NOSTOVOIMA- ja
välityksellä. Edellä kuvatut nostovoiman ja vastuksen muutokset
kohtauskulman funktioina ovatkin itse asiassa kerrointen muutoksia. Kertoimet riippuvat
kohtauskulmasta, mutta syntyviin voimiin ne vaikuttavat vain osaltaan.

VASTUSKERROINTEN

Sekä nostovoimakerroin että vastuskerroin ovat nostovoiman ja vastuksen kaavassa
sellaisinaan, mutta nopeus vaikuttaa kummankin voiman syntymiseen toisessa potenssissa.
Toisin sanoen, nopeuden kaksinkertaistaminen lisää nostovoiman mutta myös vastuksen
nelinkertaiseksi.
Nopeuden
kolminkertaistaminen
puolestaan
lisää
nostovoiman
yhdeksänkertaiseksi jne. Nopeus on siten kohtauskulman ohella tärkein nostovoimaan ja
vastukseen vaikuttava tekijät, johon lentäjä voi vaikuttaa.
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Nostovoimakertoimen CL ja vastuskertoimen CD muutokset kohtauskulman suuretessa.
Nostovoimakerroin kasvaa aluksi suoraviivaisesti ja alkaa sitten pienentyä, kunnes siiven
sakatessa se häviää. Vastuskerroin kasvaa kaiken aikaa kiihtyvästi.

II.2.1.3

Ohjainten ja jarrujen vaikutusperiaate

Nyt voimmekin tarkastella yleistä ohjainten vaikutusperiaatetta, kun tiedämme, miten
kohtauskulman kasvattaminen kasvattaa nostovoimaa, mutta samalla myös vastusta. Kaikki
purjelentokoneen ohjaimet toimivatkin samalla yksinkertaisella tavalla. Haluttaessa lisätä
nostovoimaa, lisätään kohtauskulmaa. Moottoripurjekoneilla nostovoimaa voidaan lisätä koko
siipeen myös lisäämällä moottoriin tehoa ja siten nopeutta. Purjekoneella ei tätä mahdollisuutta
ole.
Sekä sivuperäsin, korkeusperäsin että siivekkeet toimivat samalla tavalla. Sivuperäsimessä
nostovoima vain suuntautuu sivulle eikä ylös. Nostovoimasta kuitenkin on kyse, koska
vaikuttava voima suuntautuu kohtisuoraan virtaukseen nähden.
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Ohjainten vaikutusperiaate: kohtauskulman lisäys aiheuttaa lisääntyneen nostovoiman.
Normaalien lentojarrujen eli siivestä kohtisuoraan ulos tulevien levyjen vaikutus perustuu
puolestaan vastuksen lisäämiseen: mitä suurempi otsapinta, sitä suurempi vastus. Vastus
aiheutuu paine-eroista jarrujen etu- ja takapuolella. Jarrut aiheuttavat myös pyörteisyyttä siiven
pinnalle ja vähentävät siten nostovoimaa estämällä paikallisesti sen syntymisen.
Laipat - siipiprofiilin muuttaminen
Monissa nykyaikaisissa purjelentokoneissa on siiven nostovoima- ja vastusominaisuuksia
paranneltu laipoilla, niin että sama perussiipi toimisi mahdollisimman tehokkaasti lennettäessä
pienillä nopeuksilla termiikissä tai laskussa ja liidettäessä suurilla nopeuksilla kohti uutta nostoa
matkalennolla.

Laipan vaikutus siipiprofiiliin.
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Lisää nostovoimaa saadaan laipoilla samalla tavalla kuin ohjaimilla yleensäkin eli lisätään
kohtauskulmaa. Voidaan myös sanoa, että lisätään profiilin käyryyttä. Laipan rakenteesta sitten
riippuu, mikä on syntyvän nostovoiman ja kehittyvän vastuksen välinen suhde. Levylaippa
esimerkiksi lisää vastusta huomattavasti nostovoimaa lisätessään ja sitä käytetäänkin
lentojarruna.
Laipoilla voidaan myös vähentää vastusta ja silloin samalla tietenkin taas nostovoimaakin.
Monien purjekoneiden laipat voidaan nostaa ylöspäin eli negatiivisille kulmille. Tällöin
vaadittava nostovoima on hankittava suurentamalla nopeutta, mutta vastus ei kasva. Suuri
nopeus puolestaan on eduksi matkan joutumiselle.
II.2.1.4

Vastuksen muodot

Yhteenvetona edellä esitetystä vastusta koskevalle tarkastelulle voidaan kuvata
kokonaisvastuksen syntymistä ja eri vastustyyppien osuutta siinä. Siiven kokonaisvastus
muodostuu useista tekijöistä, kuten profiilin muoto, kitka ja kohtauskulma.
KOKONAISVASTUS = INDUSOITU VASTUS + PROFIILIVASTUS

↓
PROFIILIVASTUS = KITKAVASTUS + MUOTOVASTUS

tai yhtä lailla voidaan jakaa
KOKONAISVASTUS = KITKAVASTUS + PAINEVASTUS

↓
PAINEVASTUS = MUOTOVASTUS + INDUSOITU VASTUS

Kokonaisvastus

Profiilivastus
Minimivastus
(L/D)max

Indusoitu vastus

Lentonopeuden ja vastuksen välinen riippuvuus. Lentonopeuden kasvaessa profiilivastus
kasvaa ja indusoitu vastus pienenee. Kokonaisvastus on pienimmillään kullekin konetyypille
ominaisella nopeudella. Tällä nopeudella koneen liitoluku on suurin.
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Havaitsemme, että kokonaisvastus voidaan jakaa kahteen osaan kahdella tavalla: joko profiilija indusoituun vastukseen tai kitka ja painevastukseen.
Profiilivastus muodostuu kitka- ja muotovastuksesta ja on kitkan myötä voimakkaasti
nopeudesta riippuva. Profiilivastuksen kuvaaja nousee jyrkästi nopeuden kasvaessa.
Indusoitu vastus puolestaan on suurimmillaan pienillä nopeuksilla ja siis suurilla kohtauskulman
arvoilla.
Siiven kokonaisvastus on pienimmillään sellaisella nopeudella, jolla profiilivastuksen ja
indusoidun vastuksen summa on pienimmillään Tällä nopeudella koneen liitoluku on
parhaimmillaan eli kone liitää pisimmän matkan suhteessa menetettyyn korkeuteen (max L/D)
eli suurin nostovoiman ja vastuksen suhde)
II.2.1.5

Sakkaus ja siihen liittyvät tekijät

Tilaa, jossa siipi suurilla kohtauskulman arvoilla nopeasti menettää nostovoimaansa, sanotaan
SAKKAUKSEKSI. Sakkaus johtuu siitä, ettei virtaus enää pysy kiinni siiven yläpinnassa, vaan
irtoaa ja muuttuu pyörteiseksi. Osittaista virtauksen irtoamista tapahtuu jo suurimmilla
nostovoiman kulmilla, mutta vasta koneen lähtiessä vajoamaan puhutaan (täys)sakkauksesta.
Virtauksen irrotessa vain osittain puhutaan osasakkauksesta. Tällöin koneen vajoamisnopeus
kyllä jo kasvaa, mutta kone ei kuitenkaan vielä menetä kaikkea nostovoimaa.
Sakkauksessa koneen käyttäytyminen vaihtelee konetyypistä toiseen. Toinen pysyy lähes
asennossaan ja "menee läpi" vain lievän tärinän saattelemana, kun taas toinen pudottaa äkisti
nokkansa ja/tai kaatuu siivelleen. Nykyisin erityisesti saksalaiset ja ranskalaiset pyrkivät
saamaan koneensa, erityisesti koulukoneet, ensiksi mainitun kaltaisiksi. Puolalaisilla
tavoitteena taas on saada aikaan kone, joka tekee uskollisesti kaikki asiat "oikein": sakkaa,
menee kierteeseen jne. Lentäessäsi uutta konetyyppiä ota siis tarkasti ohjekirjasta selville
koneen sakkauskäyttäytyminen ja harjoittele sakkauksia vielä tyyppilennoilla yllätysten
välttämiseksi.
Koneiden sakkauskäyttäytymisen eroihin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
• profiili: sakkausominaisuuksia on miltei yhtä paljon kuin profiilejakin,
• siiven muoto päältä katsottuna: mitä kapeampi kärki, sitä helpommin kone pudottaa
siipeä sakkauksessa,
• siiven kierto: kärkisakkaamisen estämiseksi on useissa koneissa joko aerodynaamista tai
geometrista kiertoa. Aerodynaamisessa kierrossa siiven kärkiosaan on valittu sellainen
profiili, että se sakkaa tyveä myöhemmin. Näin virtaus on kiinni vielä kärjessä, kun tyvi jo
alkaa varottaa alkavasta sakkauksesta. Geometrisen kierron tarkoitus on sama, mutta
toteutus eri. Geometrisesti kierretyssä siivessä kärjen asetuskulma on pienempi kuin
tyven,
• siiven kärjen muotoilu: monia kärkiratkaisuja on tarjottu, mutta purjekoneissa niillä ei ole
suurtakaan merkitystä sakkauskäyttäytymiseen. Erilaiset kärjet vaikuttavat kuitenkin
koneen suoritusarvoihin.
Sakkausnopeus
Sakkaustilaan kone joutuu, kun sen siiven kohtauskulma saavuttaa tietyn kriittisen arvon.
Kohtauskulman kasvattamiseksi sauvasta on vedettävä, jolloin nopeuskin pienenee ja sitten
kone tietyssä vaiheessa sakkaa. Sakkaus ei kuitenkaan riipu nopeudesta vaan
kohtauskulmasta.
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Ilman virtaus profiilin ohi ja sakkaus. Kohtauskulman ollessa pieni virtaus noudattaa siiven
muotoa, mutta kohtauskulman suurentuessa se irtoaa aiheuttaen nostovoiman häviämisen. Viivat
kuvassa esittävät ilmaosasten liikeratoja eli viivat ovat ns. virtaviivoja. Mitä pienempi on
virtaviivojen väli, sitä suurempi on virtausnopeus ja sitä pienempi on staattinen paine.
Pienimmillään staattinen paine on siiven etureunan yläosassa.
Sakkausnopeus ei olekaan konetyyppikohtaisesti tietty lukuarvo, vaan se vaihtelee tilanteesta
riippuen huomattavastikin. Koska matalalla, eli usein laskukierroksessa tapahtunut sakkaus on
monen lentoturman syy, on sakkausnopeutta tarkasteltava lähemmin.
Siipikuormitus tarkoittaa koneen massan suhdetta siipipinta-alaan. KUORMITUKSEN KASVU
LISÄÄ SAKKAUSNOPEUTTA. Täten vesipainolastissa olevan koneen sakkausnopeus on
suurempi kuin "kuivan" koneen.
Kiihtyvyydet vaikuttavat itse asiassa aivan samalla tavalla kuin kuormitus. Positiiviset
kiihtyvyydet lisäävä siipikuormitusta. Kiihtyvyyshän tarkoittaa nopeuden muutosta aikayksikköä
kohti ja ilmailussa sen mittayksikkönä käytetään g:tä. Usein puhutaan vain g-voimista tai
g-vaikutuksista. Suorassa lennossa koneeseen vaikuttaa 1 g. Kone liikkuu tasaisella
nopeudella kohti maata, ei kiihtyen eikä hidastuen. On sovittu, että sellaisia g-voimia, joiden
lentäjä havaitsee vaikuttavan koneen pohjaan päin, sanotaan positiivisiksi ja päinvastaisia
negatiivisiksi.
Kaarrossa vallitsee aina kiihtyvyys, joka on yhtä g:tä suurempi, koska kaarrossa muutetaan
lentorataa jatkuvasti. Mitä jyrkempi kaarto, sitä suuremmat g-voimat. 60 asteen kaarrossa
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vaikuttaa kaksi g:tä ja sakkausnopeus on 1.4 kertainen suoran lennon sakkausnopeuteen
verrattuna. MITÄ SUUREMPI G-VAIKUTUS, SITÄ SUUREMPI SAKKAUSNOPEUS.
Siiven likaisuus, kastuminen tai jäätyminen sekä muuttavat profiilia että lisäävät kitkaa.
Muutamat profiilit ovat vedelle hyvinkin arkoja ja
esimerkiksi joidenkin moottoripurjehtijoiden lentoonlähtömatka saattaa pidentyä jopa 30 %, jos
koneen siipi on märkä.

EPÄPUHDAS SIIPI LISÄÄ SAKKAUSNOPEUTTA.

Lentojarrujen käyttö lisää vastusta ja poistaa osaltaan nostovoimaa. LENTOJARRUJEN KÄYTTÖ
LISÄÄ MYÖS SAKKAUSNOPEUTTA. Laskussa tämä on erityisesti muistettava.
Laskusiivekkeiden käyttöhän lisäsi profiilin kaarevuutta ja nostovoimaa. LASKUSIIVEKKEIDEN
KÄYTTÖ TAAS PIENENTÄÄ SAKKAUSNOPEUTTA. Laskusiivekkeiden käyttö lisääkin laskun
turvallisuutta, koska pienemmällä nopeudella voidaan saavuttaa sama nostovoima ja
pienentyneen sakkausnopeuden ansiosta sakkauksen vaara vähenee.
SAKKAUKSIA ON SYYTÄ HARJOITELLA HUOLELLISESTI JA RIITTÄVÄN YLHÄÄLLÄ AINA
UUSILLA KONETYYPEILLÄ, EIKÄ VAIN KOULUTUSAIKANA.

II.2.1.6

Koneeseen suorassa lennossa ja kaarrossa vaikuttavat voimat

Purjekone saa kaiken nostovoiman synnyttämiseen tarvittavan nopeuden siitä, että se vajoaa
ympäröivään ilmamassaan nähden. Voidaan kuvitella, että kone laskee liukumäkeä. Mitä
jyrkempi mäki sitä suurempi nopeus. Nopeus saadaan siitä, että voima, jolla maa vetää konetta
puoleensa voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen vetää konetta eteenpäin. Toinen
komponentti on nostovoimalle vastakkainen ja tasaisella nopeudella lennettäessä yhtä suuri
kuin nostovoima. Nostovoiman ja vastuksen resultantti puolestaan on yhtä suuri kuin voima,
jolla maa vetää konetta puoleensa. Jyrkentämällä koneen liukukulmaa saadaan eteenpäin
vetävä voima kasvamaan, mutta samalla kasvaa myös vastus. Nostovoimahan kuitenkin
kasvaa aina suhteessa nopeuden neliöön, joten suhteellisen vähäiselläkin nopeuden lisäyksellä
voidaan saada aikaan huomattava nostovoimanlisäys.
Kaarrossa kone lentää pitkin käyräviivaista lentorataa. On luonnollista, että tarvitaan jokin
voima aiheuttamaan tämä käyräviivaisuus. Tuo voima on sama, joka pitää meidät ilmassa,
nimittäin nostovoima. Kaarrossa kallistamme konetta niin, että voimme käyttää osan
nostovoimasta kaarron keskustan suuntaan eli estämään meitä luisumasta ulos kaarrosta
keskipakoisvoiman suuntaan.
Mikäli emme kallistaisi konetta, luistattaisi keskipakoisvoima meidät ulos kaarrosta emmekä
kykenisi tekemään jyrkkää kaartoa lainkaan. Kuvaa tarkastelemalla on helppo ymmärtää, että
kaartosädettä pienennettäessä on konetta kallistettava lisää sitä enemmän, mitä pienempi
kaartosäteestä halutaan saada.
Kuvasta voidaan myös havaita, että nostovoiman pystysuoran komponentin on aina oltava yhtä
suuri, jotta koneen massaa alaspäin vetävä samansuuruisena pysyvä voima tulisi kumotuksi.
Tästä syystä tarvitaan lisää nopeutta. Kaarrossa joudutaan lisäämään nopeutta sitä enemmän,
mitä jyrkemmästä kaarrosta on kyse.
Sakkausnopeuksista aiemmin puhuttaessa todettiin, että 60 asteen kaarrossa sakkausnopeus
on kasvanut jo 40 % lennon sakkausnopeuteen verrattuna. Erityisesti matalalla jyrkästi
kaarrettaessa onkin muistettava aina säilyttää varmasti riittävän suuri nopeus. Nopeus on
tarkistettava nopeusmittarista eikä maastoa saa missään tapauksessa käyttää nopeuden
arviointiin. Tämä siksi, että voimakkaan tuulen vallitessa myötätuulen lennettäessä tulkitaan
koneen nopeus helposti todellista suuremmaksi. Kun tästä sitten lähdetään kaartamaan voikin
nopeus olla kohtalokkaalla tavalla liian pieni.
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Purjelentokoneeseen vaikuttavat voimat kaarrossa. Konetta maahan vetävän voiman ja
nostovoiman on aina oltava yhtä suuret. Kun konetta kaarrossa kallistetaan, kallistuu
nostovoima, joka on kohtisuorassa siivistöä vastaan. Tällöin nostovoimaa on lisätty, jotta
nostovoiman pystysuora komponentti saadaan entisen suuruiseksi. Koneen nopeutta on siten
lisättävä.
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II.2.1.6

Koneen suoritusarvot

Purjelentokone on suunniteltu ja muotoiltu niin, että sen suorituskyky olisi mahdollisimman
tarkoituksenmukainen. Koneen lentokäsikirjasta käyvät ilmi koneen suorituskykyä kuvaavat
arvot, kuten liitoluku. Käyränä ilmoitettava nopeuspolaari kertoo vajoamisnopeuden kullakin
lentonopeudella.
on lennetyn matkan suhde menetettyyn korkeuteen. Esimerkiksi liitoluku 40
tarkoittaa, että 1 km:n korkeudesta kone liitää 40 km tai 100 m korkeudesta kone liitää 4000 m.

LIITOLUKU

Koneen liitoluku: liidetyn matkan suhde menetettyyn korkeuteen.
Liitoluku annetaan maksimiarvona tyynessä ilmassa. Liitoluku on myös suhde:
NOSTOVOIMA
VASTUS
eli polaarikäyrä on käyrä, joka ilmoittaa vajoamisnopeuden ja lentonopeuden välisen
riippuvuuden.

POLAARI

Vaaka-akselilla on lentonopeus ja pystyakselilla on vajoamisnopeus. Oheisessa kuvassa on
periaatteellinen esitys polaarista.
Kun piirrämme origosta eli akseleiden leikkauspisteestä käyrälle sivuajan eli tangentin,
saamme suurinta liitolukua vastaavat nopeusarvot (piste d) sivuamispisteen koordinaatteina.
Arvot pätevät tyynessä ilmassa.
Matkalennoilla meitä kiinnostaa, kuinka pystymme liitämään maahan nähden eri tuuli- ja
nosto-olosuhteissa.
Polaarista voimme eri tilanteet ratkaista graafisesti siirtämällä sivuajan lähtöpistettä origosta
kuvan osoittamiin suuntiin.
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Käyrästä on suoraan luettavissa
• pienin lentonopeus
• pienin vajoamisnopeus
• suurin sallittu nopeus

a
b
c

Havaitaan, että vastatuuleen tai laskeviin ajettaessa on käytettävä suurempaa nopeutta kuin
tyynessä, sivuamispiste siirtyy oikealle (katkoviivalla merkityt tapaukset). Myötätuulen ja
nostojen vaikutus on päinvastainen.
Kun sekä tuulen että pystyvirtausten vaikutukset otetaan huomioon, siirtyy sivuajan lähtöpiste
pois akseleilta johonkin koordinaatiston neljännekseen. Kokeile eri tuuli/nosto/laskeva
yhdistelmien vaikutusta oman koulukoneesi ja kerhosi harjoituskoneen polaarilla.
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Tavallisesti koneelle annetaan useita polaarikäyriä, kuten esim:
• kone on kuiva ja sileä
• koneessa on suurin sallittu vesiballasti
• kone on laskuasussa
Painon kasvu lisää lentonopeutta kullakin vajoamisnopeudella. Siksi koneisiin otetaan vettä
lisäpainoksi. Koneen painon muutokset eivät vaikuta liitolukuun. Sama liitoluku saavutetaan
pienemmällä painolla pienellä nopeudella ja suuremmalla painolla suuremmalla nopeudella.
Lentojarrut lisäävät vajoamisnopeutta kaikilla nopeuksilla, suurilla nopeuksilla erityisen
voimakkaasti.
II.2.2

Normaalit lentotilat ja niiden ohjaaminen

II.2.2.1

Ohjainten vaikutus

Kaikkien varsinaisten ohjainten (sivuperäsin, korkeusperäsin ja siivekkeet) vaikutus perustuu
samaan ilmiöön: kohtauskulman lisäyksen aiheuttamaan nostovoiman kasvuun. Edellä
todettiin, miten kohtauskulman lisäystä aina seuraa nostovoiman lisäys ellei kohtauskulma jo
ole niin suuri, että on olemassa sakkausmahdollisuus.
Muistamme myös edellisestä, että vastuskin kasvaa kohtauskulmaa kasvatettaessa. Näiden
kahden periaatteen avulla voimmekin tarkastella koneen ohjaamista.
Sivuperäsin
Sivuperäsimellä voidaan liikuttaa koneen nokkaa oikealle ja vasemmalle. Tämä tapahtuu aina
samalla tavalla koneen lentoasennosta riippumatta. Kun annat vasenta jalkaa eli painat jalallasi
vasenta poljinta, kääntyy nokka vasemmalle ja kun annat oikeata, kääntyy nokka oikealle.

Sivuperäsimen toimintaperiaate: Vasenta jalkaa annettaessa sivuperäsin kääntyy vasemmalle,
pyrstö kokonaisuudessaan kääntyy oikealle ja koneen nokka vastaavasti vasemmalle. Koneen
nokka kääntyy siis aina annetun jalan puolelle.
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Vasemman jalan antaminen kääntää sivuperäsintä vasemmalle. Tällöin muuttuneesta
kohtauskulmasta aiheutunut nostovoima vie pyrstöä oikealle ja nokka tietenkin kääntyy
vasemmalle. Huomaa, että "nostovoima" vaikuttaa tässä tapauksessa vaakasuoraan. Vaikka
saatkin koneen nokan siirtymään vasemmalle, ei koneesi silti lähde tekemään vasenta kaartoa,
vaan koneen liikesuunta säilyy entisenä. Kone vain luistaa oikea kylki edellä. Kaartamiseen
tarvitaankin kaikkien ohjainten yhteiskäyttöä, pelkkä sivuperäsin ei riitä.
Korkeusperäsin
Korkeusperäsintä liikutetaan sauvalla: vetämällä tai työntämällä sauvaa. Sauvan työntäminen
laskee korkeusperäsintä ja näin synnytetty nostovoima nostaa pyrstöä ja laskee nokkaa.
Sauvasta työntäminen aiheuttaa siis nokan painumisen horisontissa. Koneen liukukulma
jyrkkenee ja nopeus kasvaa. Sauvasta vedettäessä nokka nousee ja koneen nopeus pienenee.
Korkeusperäsintä käytetäänkin koneen nopeuden säätämiseen. Voidaan myös sanoa, että sillä
säädetään koneen nokan korkeus horisontissa. Tämä nokan korkeus horisontissa on nopein
tapa todeta koneen nopeus. Nopeusmittari on aina hieman myöhässä.

Korkeusperäsimen toimintaperiaate: Sauvasta vedettäessä korkeusperäsin nousee ja painaa
pyrstöä alaspäin samalla koneen nokka nousee. Sauvasta vetäminen nostaa siten aina koneen
nokkaa.
Siivekkeet
Viemällä sauvaa vasemmalle tai oikealle liikutetaan siivekkeitä. Siivekkeillä voidaan hallita
koneen kallistuminen vasemmalle tai oikealle. Vaikutusperiaate on taas sama kuin edellisissä
ohjaimissa. Kun sauvaa viedään vasempaan, laskee oikea siiveke ja vasen nousee. Oikeassa
siivessä kohtauskulman kasvaminen aiheuttaa nostovoiman lisääntymisen ja kone pyrkii
kallistumaan vasemmalle. Kone kallistuu siis aina sinne puolelle, johon sauvaa viedään. Kone
jatkaa kallistumista eli kiertymistä pituusakselin ympäri niin kauan kuin siivekkeet ovat
poikkeutettuina keskiasennosta. Samalla tavalla vaikuttavat koneen muutkin ohjaimet: vaikutus
kestää niin kauan kuin poikkeutuskin.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

58

Siivekkeiden toimintaperiaate. Kun sauvaa viedään vasemmalle, oikea siiveke laskee ja vasen
nousee, jolloin kone kallistuu pituusakselinsa ympäri vasemmalle. Koneen kallistuminen, joka
on peräisin laskevan siivekkeen aiheuttamasta lisääntyneestä nostovoimasta.
Siivekejarrutukseksi sanotaan ilmiötä, jossa alaslaskeva siiveke aiheuttaa siipeen suuremman
vastuksen kuin ylösnouseva. Painuva siiveke lisää profiilin käyryyttä kasvattaen sekä
nostovoimakerrointa että vastuskerrointa. Edellisen perusteella näin pitääkin olla. Nostovoiman
lisäykseenhän liittyy aina myös vastuksen lisäys. Kaikkia ohjaimia käytettäessä käy näin.
Korkeusperäsintä ja sivuperäsintä käytettäessä emme vain juurikaan tätä vaikutusta huomaa,
koska näiden ohjainten vastus aiheuttaa pelkästään vain vähäistä nopeuden pienenemistä.

Siivekejarrutus aiheutuu alaslaskeutuvan siivekkeen aiheuttamasta suurentuneesta
vastuksesta. Vastuksen lisäys vie nokkaa alaslaskeutuvan siivekkeen puolelle. Siivekejarrutus
kumotaan antamalla sen puoleista jalkaa, johon sauvaakin viedään.
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Siivekkeitä käytettäessä vastuksen vaikutus näkyy selvästi. Kun pitkäsiipisen purjekoneen
siiveke toisessa siivessä laskee, aiheuttaa lisävastus koneen nokan kääntymisen sen siiven
suuntaan, jossa alaspainunut siiveke on. Jos sauvaa viedään esim. oikealle, niin kone kyllä
kallistuu oikealle, mutta samalla koneen nokka heilahtaa vasemmalle eli alaspainuneen
siivekkeen puolelle.
Siivekejarrutuksen haitallinen, nokkaa kääntävä vaikutus, on kuitenkin helppo eliminoida.
Koneen nokkaahan liikutetaan sivuperäsimellä vasemmalle ja oikealle. Sivuperäsimellä
voidaankin estää nokan kääntyminen. Aina kun käytät siivekkeitä kallistuksen muuttamiseen,
anna samanaikaisesti sen puolen jalkaa, johon viet sauvaakin. Kun viet sauvaa vasemmalle,
anna vasenta jalkaa niin paljon, ettei nokka liikahda oikealle. Alussa tämä oppiminen on
hankalaa, mutta jo muutamien lentojen jälkeen pääset varmasti jyvälle asiasta.
II.2.2.2

Suora lento

Purjekoneella lentäminen perustuu kahteen taitoon, suoraan lentoon ja kaartoon. Kaikki muut
lentoliikkeet ovat näiden kahden sovellutuksia. Siksi aloitamme lentämisen harjoittelun
suorasta lennosta. Kun sitä jo osataan, siirrytään kaarron opettelemiseen.
Suoralla lennolla tarkoitetaan lentotilaa, jossa kone vakionopeudella ja siivet vaakasuorassa
lentää kohti valittua kiintopistettä. Lentotila on siten vakio nopeuden, kallistuksen ja suunnan
suhteen. Käsittelemme seuraavaksi ohjaamista kunkin asian kohdalla erikseen.

Purjekone lentämässä suoraa lentoa: Suunta kohti kiintopistettä, lentonopeus vakio ja siivet
yhdensuuntaisina horisontin kanssa.
Suunnan säilyttäminen
Koneen nokan suuntaa muutetaan vaakatasossa sivuperäsimellä, jota käytetään
jalkapolkimella. Kuten muistamme, vasemman jalan antaminen vie nokkaa horisontissa
vasemmalle ja päinvastoin. Suorassa lennossa pidetäänkin nokan suunta valittuun kohteeseen
jalalla.
Jos nokka poikkeaa kohteesta vasemmalle, annamme oikeaa jalkaa ja kun nokka on palannut
kohteeseen, keskitämme jalat uudelleen. Kun lennämme suoraa lentoa ja koneen nokka
osoittaa kiintopisteeseen, pitäisi myös jalkojen olla keskitettyinä. Jalan antaminen kun aina
muuttaa nokan suuntaa.
Jalkaa annettaessa on muistettava, että toisen jalan mennessä eteenpäin siirtyy toinen aina
taaksepäin. Molempia jalkoja ei siten paineta yhtä aikaa, vaan vain sitä, jota tarvitaan.
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Muista alusta alkaen pyrkiä lentämään aina määrätietoisesti haluamaasi suuntaan. Jos annat
koneen muuttaa suuntaa eli ohjaat huolimattomasti olet vain matkustaja, et ohjaaja.
Määrätietoisella lentämisellä on toinenkin etu: pääset aina haluamaasi suuntaan. Tällä on
merkitystä, kun myöhemmin etsit termiikkiä ja pyrit siinä nousemaan. Jos lennät termiikin
reuna-alueella, termiikki nostaa puoleistaan siipeä ja tästä aiheutuu helposti suunnanmuutos,
joka vie sinua pois termiikistä. Laskeutumisen oppimiselle on suunnan säilyttämisen
osaamisella myöhemmin luonnollisesti myös suuri merkitys.
Nopeuden säilyttäminen
Koneen nopeus säädetään sauvalla ja se voidaan tarkistaa nokan korkeudesta horisontissa,
suhinoista ja nopeusmittarista. Nopeuden arviointi tapahtuu pääasiassa tässä järjestyksessä.
Nopeusmittari on hitain. Sen sijaan nokan korkeus horisontissa kertoo vakaassa lentotilassa
koneen senhetkisen nopeuden ja lentotilaa muutettaessa myös tulevan nopeuden.
Purjekoneen lentonopeushan saadaan aikaan "laskemalla alamäkeä". Mitä jyrkempää mäkeä
laskemme, toisin sanoen mitä alempana koneemme nokka on horisontissa, sitä suurempi on
nopeutemme.

Purjekone liu'ussa kahdella eri nopeudella:
a) nopeus on vähäinen, jolloin nokka on korkealla horisontissa
b) nopeus on suuri ja koneen nokka on horisonttiviivan alapuolella
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Koneen nopeuden kiihtyminen nokan laskemisesta siihen hetkeen, jolloin kone saavuttaa
kyseistä liukukulmaa vastaavan nopeuden, kestää kuitenkin hetken. Nopeusmittari näyttää
aina vain senhetkisen nopeuden ja näin se kiihdytyksen alussa näyttää vielä pientä lukemaa.
Nokan painumisen määrästä voidaan kuitenkin heti nähdä, mikä nopeus meillä on hetken
kuluttua. Tämä tieto on monissa lentotilanteissa varsin tärkeä. Nokan korkeutta horisontissa
pidetään siksi ensisijaisena ja nopeusmittaria vasta toissijaisena nopeuden arviointikeinona.

Nopeusmittari osoittaa koneen nopeuden ilmamassassa. Maanopeus, jonka lentäjä havaitsee
koneen liikkeenä maan suhteen on koneen ilmanopeuden ja tuulen nopeuden summa.
Matalalla voi maanopeus antaa virheellisen vaikutelman ilmanopeudesta.
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Nyt voimme lähteä opettelemaan nopeuden säilyttämistä. Suoraa lentoa voidaan luonnollisesti
lentää millä nopeudella tahansa, joka on suurempi kuin sakkausnopeus ja pienempi kuin suurin
sallittu nopeus. Usein kuitenkin lennämme parhaan liukukulman antavalla nopeudella, joka
konetyypistä riippuen on n. 85 - 110 km/t. Tätä nopeutta opettajasi tarkoittaa, kun hän pyytää
sinua lentämään suoraan eikä sano erikseen mitään nopeudesta.
Haluttu nopeus säilytetään työntämällä tai vetämällä sauvaa, joka puolestaan laskee tai nostaa
korkeusperäsintä. Mikäli koneen nopeus on liian pieni tai pyrkii pienenemään työnnetään
sauvasta, kunnes nokka on saatu oikeaan korkeuteen horisontissa. Oikea korkeus on se, joka
hetken lennon jälkeen antaa nopeusmittariinkin halutun arvon. Eli nokka haluttuun korkeuteen
ja sitten nopeuden tarkistus nopeusmittarista. Nopeuden kasvaessa nokka on liian alhaalla, ja
se on nostettava sauvasta vetämällä.
Jouduttaessa muuttamaan nopeutta, vedetään tai työnnetään sauvasta rauhallisesti siten, että
kone ehtii seurata ohjausliikkeitämme. Ei hosuta, mutta ei hidastellakaan.
Ohjaimen vaikutusta koneen käyttäytymiseen voi alussa harjoitella työntämällä ja vetämällä ja
taas työntämällä jne. Näin voidaan saada tuntuma siihen, kuinka kone tottelee ohjaimia. Myös
erilaisia suoralentonopeuksia kannattaa kokeilla. Tällöin oppii helposti nokan korkeuden
muutoksista lukemaan koneen nopeuden.
Trimmaus
Jos ensin lennät nopeudella 80 km/t ja sitten joudutkin lisäämään nopeuden 140:een, huomaat
pian sauvasta työntämisen käyvän raskaaksi. Kone pyrkii kaiken aikaa nostamaan nokkaansa
ja palaamaan alkuperäiseen lentonopeuteensa. Näin käy siinä tapauksessa, että kone on
TRIMMATTU nopeuteen 80 km/t.
Muuttaessasi nopeutta sinun on myös trimmattava kone aina uudelle nopeudelle siten, että
kone itse pyrkii säilyttämään halutun lentonopeuden. Sauvassa tämä tuntuu siten, että ohjaajan
ei tarvitse vetää eikä työntää ja silti nopeus säilyy haluttuna.
Trimmaus tehdään sekä suorassa lennossa että kaarrossa. Samoin kaikkien lennon vaiheiden
aikana trimmataan koneen nopeus oikeaksi.
Trimmaaminen on yksinkertainen toimenpide. Ensin valitaan sauvalla haluttu lentonopeus.
Sitten trimmi siirretään sellaiseen paikkaan, ettei tarvitse vetää eikä työntää. Siinä kaikki.
Trimmausta helpottaa lisäksi se, että trimmiä liikutetaan aina samaan suuntaan kuin sauvaa.
Jos sauvasta joudutaan työntämään, niin trimmiäkin siirretään eteenpäin ja jos sauvasta
joudutaan vetämään, niin trimmiäkin viedään taaksepäin.
Koneen trimmaaminen oikeaan nopeuteen helpottaa huomattavasti lentämistä vähentämällä
nopeuden tarkkailun tarvetta. Siksi trimmaus on syytä opetella heti alusta alkaen.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

63

Purjelentokoneen trimmaus. Jouduttaessa työntämään sauvasta, voidaan työntää myös
trimmistä ja näin vähentää sauvan työntämiseen tarvittavaa voimaa. Trimmaus suoritetaan
aina siten, että ensin valitaan sauvalla haluttu lentonopeus ja vasta tämän jälkeen siirretään
trimmiä sellaiseen kohtaan, jossa ei enää jouduta vetämään eikä työntämään sauvasta.
Purjekone trimmataan aina kaikkia lentotiloja varten erikseen.

Kallistuksen säilyttäminen
Suorassa lennossa kallistus on nolla. Konehan on vaakasuorassa. Puuskat voivat kuitenkin
kallistaa konetta ja vaikka kone itsekin pyrkii oikaisemaan kallistuksensa, joutuu ohjaaja usein
puuttumaan asiaan.
Koneen kallistusta säädellään siivekkeillä. Viemällä sauvaa oikealle kone kallistuu oikealle ja
päinvastoin. Lisäksi oli muistettava siivekejarrutuksen kumoaminen. Vietäessä sauvaa
vasemmalle pitää aina myös antaa vasenta jalkaa, jotta koneen nokka pysyy kiintopisteessä
eikä heilahda siitä oikealle.
Jos kone suorassa lennossa kallistuu oikealle, palautetaan siivet vaakasuoraan asentoon
viemällä sauvaa vasemmalle ja antamalla vasenta jalkaa. Kun kone on palautunut
vaakasuoraan, keskitetään ohjaimet.
Sauvan ja jalan yhteiskäyttö ei onnistu ensi yrittämällä, mutta esimerkiksi vaaputtamalla eli
kallistelemalla konetta puolelta toiselle vuorotellen oppii jalan ja siivekkeiden yhteiskäytön
nopeasti.
Koneen ohjaamisen opettelun aloitat ohjain kerrallaan, ensin sivuperäsin, sitten korkeusperäsin
ja lopuksi siivekkeet. Suoran lennon harjoittelussa etenet samalla tavalla. Kaarron
opetteleminenkin etenee vielä samalla tavalla, ohjain kerrallaan, vaikka kaarrossa ohjainten
yhteiskäyttö onkin jo paljon vaativampaa kuin suorassa lennossa.
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II.2.2.3

Kaarto

Kaarron tarkoituksena on muuttaa koneen lentosuuntaa. Se voi tapahtua käännyttäessä
suorasta lennosta toiseen suuntaan tai se voi olla jatkuvaa kuten termiikkikaarrossa.
Termiikkikaarron tarkoituksena on pitää kone mahdollisimman pienellä alueella eikä se koneen
nopeuden vuoksi ole mahdollista muuta kuin kaartamalla.
Kaarto voidaan määritellä seuraavasti: koneen nokka kiertää vakionopeudella horisontissa
(kaartonopeus), koneen nopeus on vakio (lentonopeus) ja koneen kallistus on vakio. Kaartoon
lähtöön, kaarrossa oloon ja kaarrosta oikaisuun tarvitaan samoja ohjaimia kuin suoraan
lentoonkin.
Kaarron opettelemista helpottaa, kun ajattelee ohjainten vaikutuksia aina siten kuin ne näkyvät
ohjaamosta. Vasemman jalan antaminen vie aina koneen nokkaa vasemmalle. Sauvan
työntäminen laskee aina nokkaa ohjaajasta katsottuna ja sauvan vieminen oikealle kallistaa
aina konetta oikealle. Ohjainten vaikutukset ovat siten lentoasennosta riippumattomia.
Kaarto voi vaihdella jyrkkyydeltään. Mitä jyrkempi kaarto ja kallistus, sitä nopeammin koneen
nokka kiertää horisonttia. Kun nostovoimaa suunnan muutokseen tarvitaan enemmän on
tarpeen myös suurempi kohtauskulma. Keskipakoisvoiman aiheuttama lisäkuormitus edellyttää
myös suurempaa on nopeutta.
Haluttaessa nopeasti muuttaa lentosuuntaa tai pysyä mahdollisimman pienellä alueella
käytetään jyrkkää kaartoa, joka purjekoneella on kallistukseltaan vähintään 45°. Keskikaarto,
jota käytetään useimmin (esim. laskukierroksessa) on jyrkkyydeltään noin 30°. Kaikissa
kaarroissa ohjaaminen on kuitenkin samanlaista, vain nopeuden ja niitä vastaavasti ohjaajaan
ja koneeseen kohdistuvat voimat vaihtelevat.
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Purjelentokone kaarrossa:
Kaarto voidaan suorittaa erilaisilla kallistuksilla.
Kuvassa on esitetty 30°ja 60° kallistukset. Mitä suuremmalla kallistuksella kaarto
suoritetaan, sitä enemmän tarvitaan nostovoimaa. Tämän nostovoiman
aikaansaamiseksi tarvitaan suurempaa kohtauskulmaa ja nopeutta. Kuvassa
olevista mittaritauluista voit havaita nopeuksien erot eri kallistuksilla.
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Kaartoon meno ja siitä oikaisu
Ennen kuin kaartoon lähtemiseksi tehdään ainoatakaan ohjainliikettä KATSOTAAN AIOTUN
KAARRON SUUNTAAN ja todetaan, onko ilmatila siellä vapaa. Purjekoneiden määrän
kasvaessa ja lentonopeuksien lisääntyessä yhteentörmäysten vaara suurenee. Siksi ilmatilan
huolellinen tarkkailu on opittava heti alusta alkaen.
Suorasta lennosta lähdetään ilmatilan tarkastuksen jälkeen vasempaan kaartoon seuraavasti:
viedään sauvaa vasemmalle, annetaan vasenta jalkaa ja annetaan koneen kallistua. Kun
haluttu kallistus on saavutettu, keskitetään sauva ja jalka ja vedetään hieman sauvasta. Näin
on kone saatu kaartoon.

Kaarto oikein suoritettuna sekä luisto sisään ja ulos. Kallistus on kaikissa sama, mutta sisään
luistettaessa on jalkaa annettu liian vähän. Ulosluistamisen (alimmassa kuvassa) on
puolestaan aiheuttanut liikaa annettu sisäjalka.
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Kaarrosta poistuminen on yhtä helppoa. Oikaistaessa vasemmasta kaarrosta viedään sauvaa
oikealle kallistuksen poistamiseksi ja annetaan oikeata jalkaa. Kun kone on saatu
vaakasuoraan keskitetään sauva ja jalka ja löysätään sauvasta se pieni veto, joka siinä kaarron
aikana on ollut.
Ellei vetoa löysätä, nokka jää korkealle ja nopeus pienenee. Mitä jyrkempi kaarto on ollut, sitä
enemmän on tarvittu vetoa ja sitä suurempi on vedon löysäys kaarrosta oikaistaessa.
Virheet, joita aloittelijalle sattuu kaartoon menossa ja siitä oikaisussa ovat samantapaisia ja ne
oppii korjaamaan hyvinkin nopeasti. Ilmatilan tarkkailun laiminlyönti on tavallista sekä kaartoon
lähdettäessä että siitä oikaistaessa. Ohjainten yhteiskäytön puutteellisuus on alkuvaiheessa
myös tavallista: jalkaa ja siivekettä ei anneta oikeassa suhteessa toisiinsa.
Oikean yhteiskäytön oppimiseksi kannattaa harjoitella riittävän hidasta kaartoon menoa ja
oikaisua. Tällöin saadaan paras tuntuma ohjaimiin.
Kolmas tavallinen virhe on, ettei konetta ohjata tarpeeksi päättävästi loppuun asti. Kaarrosta on
esimerkiksi opittava oikaisemaan tiettyyn suuntaan tarkasti. Sinnepäin ei riitä, vaan on pyrittävä
täsmälliseen suoritukseen.
Nopeuden säilyttäminen on luonnollisesti keskeistä kaikissa lentoliikkeissä, niin kaarrossakin.
Kaartoon lähdettäessä ei nopeuden saa antaa kasvaa liikaa eikä oikaisussa saa päästää
nopeutta liian pieneksi.
Ohjaaminen kaarrossa
Kun kone on saatu kaartoon, sitä ohjataan kuten suorassakin lennossa. Vasemman jalan
antaminen vie nokkaa vasemmalle. Sauvasta vetäminen nostaa nokkaa ja pienentää nopeutta
ja sauvan vieminen vasemmalle samanaikaisen vasemman jalan antamisen kanssa kallistaa
konetta vasemmalle. Näin voimme hallita nokan kiertonopeutta horisontissa, koneen
lentonopeutta ja koneen kallistusta.
Kaarron perustana on yleensä kallistus. Mitä suurempi kallistus, sitä pienemmällä säteellä kone
kaartaa. Tähän valittuun kallistukseen sopeutetaan koneen nopeus ja oikeastaan myös jalan
käyttö. Oikein suoritettu kaarto on sellainen, jossa kone ei luista. Toisin sanoen kone lentää
pituusakselinsa suuntaisesti eikä kylki edellä.
Luistaminen voidaan huomata paitsi lisääntyneistä suhinoista myös kuulasta tai villalangasta,
joka on kiinnitetty kuomuun ohjaajan näkökenttään. Kuula osoittaa luistoa siten, että kone
luistaa aina sille puolelle, jossa kuula on.
Voit helposti kokeilla tätä antamalla suorassa lennossa reippaasti oikeata jalkaa. Tällöin nokka
kääntyy oikealle, mutta koneen kulkusuunta säilyy jokseenkin ennallaan. Se vain lähtee
lentämään vasen kylki edellä. Kun nyt katsot kuulaa huomaat, että se on vasemmalla. Kone
siis luistaa vasemmalle. Samalla voimme oppia hyödyllisen säännön: kuula pakenee jalkaa. Eli
kuula liikkuu aina annetusta jalasta poispäin.
Kuula tottelee myös sauvaa, mutta päinvastaisen säännön mukaan: kuula seuraa aina sauvaa.
Kun viet suorassa lennossa sauvan vasemmalle, kone lähtee luistamaan vasemmalle ja
luonnollisesti kuulakin on tällöin vasemmalla.
Villalanka kuomussa näyttää myös koneen luistot, mutta sen toiminta on kuulalle vastakkainen:
vasemman jalan antaminen kääntää villalangan vasemmalle ja sauvan vieminen vasemmalle
vie villalangan oikealle. Mieti, mistä tämä johtuu.
Kaarrossa voidaan kone nyt pitää luistamattomana käyttäen hyväksi edellä esitettyjä sääntöjä.
Esimerkiksi: kun kallistus on oikeassa kaarrossa sopiva ja kone luistaa oikealle, on lisättävä
oikeata jalkaa. Eli kaarrossa kuulanpuoleisen jalan antaminen vie kuulaa keskelle.
Koneen nopeuden säilyttämistä kaarrossa helpottaa huomattavasti oikea trimmaus. Kone onkin
trimmattava kaartoon aina, kun on tarkoitus kaartaa kauemmin kuin vain suunnan
muuttamiseksi on tarpeen. Oikein trimmatulla koneella on helppo keskittyä lentämiseen
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termiikissäkin. On vain aina muistettava muuttaa trimmausta, jos jyrkentää tai loiventaa
kaartoa.
Perussääntöhän oli: mitä suurempi kallistus, sitä suurempi nopeus. Nopeuden lisäyksessä ei
kuitenkaan tarvitse liioitella. Sakkausnopeushan kasvaa 60° kaarrossa noin 40 % normaaliin
sakkausnopeuteen verrattuna. Ja melko harvoinhan lennetään niin jyrkillä kallistuksilla ja niin
lähellä sakkausnopeutta, että normaalissa lentotoiminnassa syntyisi vaaratilanteita.
Aina kun ollaan alhaalla, eli alle 300 m korkeudessa, on nopeuksiin kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Nopeusmittari on sitä tärkeämpi, mitä matalammalla ollaan, koska maastosta saatavat vihjeet
nopeudesta saattavat johtaa suurestikin harhaan. Nopeusmittari on erityisen tärkeä myös
laipallisissa koneissa. Niissä nopeuden muutos saadaan aikaan siipiprofiilin muutoksella ja
lentoasennon vaihtelu on vähäistä.
Ja lopuksi: muistathan aina kaarrossakin tarkkailla ympäröivää ilmatilaa muiden koneiden
havaitsemiseksi ja niiden säilyttämiseksi näkökentässäsi, jos ne ovat kanssasi samassa
nostossa.
II.2.3

Sakkausten ja poikkeavien lentotilojen ohjaaminen

Edellä opetellut lentotilanteet, suora lento ja kaarto ovat itse asiassa perusta koko lennolle.
Niiden kanssa joudutaan tekemisiin kaikilla lennoilla. Näiden vakiolentotilojen lisäksi voidaan
joutua suorittamaan jyrkkiä kaartoja, sivuluisuja, sakkauksia ja syöksykierteitä sekä
hidaslentoa. Ohjausteknisesti nämä lentoliikkeet eivät kovinkaan paljon eroa edellä opetelluista
mutta koska niiden tekeminen oikein edellyttää huomattavaakin harjoittelua, niistä kannattaa
puhua erikseen.
Peruslähtökohta näissäkin lentoliikkeissä on kuitenkin se, että ohjaimet toimivat ohjaajaan
nähden ja siis myös koneeseen nähden aina samalla tavalla. Vasemman jalan antaminen vie
nokkaa aina vasemmalle, samoin sauvan vetäminen nostaa nokkaa aina ohjaajaan nähden
riippumatta siitä missä lentotilassa ollaan, kunhan koneella on nopeutta riittävästi.
II.2.3.1 Jyrkkä kaarto
Kaartoa edellä käsiteltäessä todettiin jo, että kaarron kallistus voi vaihdella suurestikin.
Keskikaartona pidetään yleensä noin 30° kallistuksella tapahtuvaa kaartoa ja jyrkkänä kaartona
tätä suuremmalla kallistuksella lennettyä kaartoa. Usein rajaksi asetetaan 45°, jota jyrkempiä
kaartoja pidetään jyrkkinä kaartoina.
Jyrkkään kaartoon lähdetään aivan samoin kuin normaaliin keskikaartoon eli viedään sauvaa
vasemmalle, annetaan vasenta jalkaa, annetaan nopeuden kiihtyä tässä kallistusvaiheessa ja
kun haluttu kallistus on saavutettu keskitetään ohjaimet ja vedetään sauvasta. Mitä jyrkempi on
kaarto, sitä suurempaa lentonopeutta on käytettävä. Sakkausnopeus kasvaa, kuten
muistetaan, kaarron kallistuksen lisääntyessä.
Lentämistä aloittelevalle tarpeeksi suuren nopeuden ylläpitäminen ei kuitenkaan yleensä tuota
vaikeuksia. Pikemminkin asia on päinvastoin. Kun kallistusta kasvatetaan, nopeus pyrkii
helposti riistäytymään käsistä ja kasvamaan liian suureksi.
Tämä nopeuden kasvu johtuu yleensä siitä, ettei ohjaaja vedä tarpeeksi.
Jyrkkä kaarto kuten keskikaartokin suoritetaan aina kuula keskellä. Mikäli kone luistaa sisään,
annetaan alajalkaa tai vähennetään kallistusta. Koneen luistaessa ulos, voidaan kallistusta
lisätä tai antaa yläjalkaa. Lennettäessä oikein ohjaimet toimivat siis aivan samoin kuin
keskikaarrossa. Ne eivät vaihda paikkaa.
Jyrkästä kaarrosta oikaisu eroaa keskikaarrosta oikaisusta vain siinä, että vedon löysäys
oikaisussa on huomattavasti suurempi kuin keskikaarrossa. Viedään sauvaa ja jalkaa kaarron
vastakkaiselle puolelle, löysätään vetoa kallistuksen vähetessä, odotetaan kunnes kone on
oiennut vaakasuoraan, keskitetään sauva ja jalka.
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Purjelentäjä tarvitsee jyrkkää kaartoa mm. silloin, kun hän joutuu kiipeämään hyvin kapeassa
nostossa ylöspäin. Tällöin jyrkkä kaarto on hallittava hyvin. Kone ei saa luistaa, koska silloin
nousunopeus pienenee. Jyrkkää kaartoa on tästä syystä aihetta harjoitella ahkerasti.
II.2.3.2 Sivuluisu
Sivuluisu on lentoliikkeenä oikeastaan jäänne niiltä ajoilta, jolloin purjekoneissa ei vielä ollut
tehokkaita lentojarruja. Tällöin koneen vajoamista lisättiin sivuluisulla, joka antaa suuremman
vajoamisnopeuden lentonopeuden kasvamatta. Nykyisin sivuluisua tarvitaan tositilanteessa
harvoin, mutta sivuluisun osaaminen kuuluu kuitenkin purjelentäjän yleissivistykseen.
Joillakin konetyypeillä sivuluisun teko lentojarrut auki on kielletty. Tarkasta asia koneen
lentokäsikirjasta.
Lähdettäessä sivuluisuun suorasta lennosta viedään sauva halutun kallistuksen puolelle.
Siivekejarrutuksen heilauttaessa nokkaa vastakkaiselle puolelle, nokka pysäytetään sinne
antamalla heilahduksen puoleista eli siis kallistukselle vastakkaista jalkaa. Kun nokka on
pysäytetty, joudutaan tavallisesti hieman vetämään, jottei lentonopeus lähde kasvamaan. Siis
esimerkiksi sauvaa vasemmalle, kone kallistuu vasemmalle ja koneen nokka heilahtaa oikealle.
Nokka pysäytetään oikealle antamalla oikeaa jalkaa ja sauvasta vetämällä estetään koneen
nopeuden kasvu. Kone lentää nyt kylki edellä vasen siipi alempana alkuperäiseen
lentosuuntaan, kohti valittua kiintopistettä.
Eri konetyypit eroavat suuresti sen suhteen, kuinka jyrkkää sivuluisua niillä voidaan tehdä.
Sivuluisua jyrkennettäessä tulee ensimmäisenä rajoituksena vastaan sivuperäsimen riittämätön
teho. Kun kallistusta kasvatetaan tarpeeksi, ei yläjalan antaminen enää riitä pitämään nokkaa
ylhäällä, vaan kone lähtee kaartamaan. Tällöin on kallistusta pienennettävä, jotta pystytään
jatkamaan lentoa suoraan kohti kiintopistettä. Mikäli nokka pyrkii kääntymään jalan suuntaan,
on kallistusta liian vähän tai jalkaa liian paljon.
Sivuluisussa on muistettava, ettei nopeusmittari silloin näytä oikeita arvoja. Tämä
nopeusmittarin virhenäyttö johtuu siitä, että useimmissa koneissa staattisen paineen aukot ovat
koneen kyljissä. Kun koneella lennetään kylki edellä, muodostuu niihin patopainetta normaalin
staattisen paineen sijasta. Koneen nopeus onkin sivuluisussa opeteltava tunnistamaan
suhinoiden ja koneen kallistuksen ja vajoamisnopeuden perusteella.

Ohjainten asennot sivuluisussa. Oikea jalka annettuna, sauva vasemmalla ja vedettynä.
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Sivuluisu suoraan eteen ja sivuluisukaarto. Sivuluisukaarrossa jalkaa käytetään vähemmän ja
sen seurauksena kone luistaa.
Vasemmasta sivuluisusta oikaiseminen tapahtuu viemällä sauvaa oikealle, odottamalla kunnes
koneen kallistus poistuu ja löysäämällä veto. Vasta lopuksi keskitetään jalka. Mikäli jalka
keskitetään yhtä aikaa siivekkeen käytön kanssa, menetetään alkuperäinen lentosuunta.
Erityisesti laskun yhteydessä sivuluisua tehtäessä on muistettava vedon löysäys, jotta nopeus
ei pääse pienenemään liikaa. Nopeuden pieneneminen ja suunnan säilyminen ovatkin asioita,
joita on hyvä harjoitella ennen sivuluisun käyttämistä tositarkoitukseen.
Sivuluisua voidaan luonnollisesti tehdä myös kaarrossa. Tällöin kallistus saa olla suurempikin,
koska jalan kaartamista estävää vaikutusta ei tarvita. Sivuluisukaarrolla on helppo nopeasti
pudottaa korkeutta.
II.2.3.3 Sakkaukset ja syöksykierre
Sakkauksia harjoitellaan purjelentokoulutuksen aikana varsin paljon, mutta niiden harjoittelu ei
ole itsetarkoitus. Sakkauksia harjoitellaan siksi, että mahdollisimman helposti tunnettaisiin
tilanne, jossa ollaan lähestymässä sakkausta ja toisaalta mahdollisimman nopeasti pystyttäisiin
palauttamaan kone takaisin normaaliin lentotilaan. Sakkauksessahan joko osa tai kaikki siiven
nostovoimasta katoaa ja koneen vajoamisnopeus kasvaa voimakkaasti. Sakkausilmiön
tunteminen ja sen hallitseminen onkin tärkeä lisä pilotin lentoturvallisuuteen.
Sekä osa- että täyssakkaus voivat tapahtua sekä kaarrossa että suorassa lennossa.
Tarkastelemme ensin sakkauksia suorassa lennossa. Sakkauksia lähdetään harjoittelemaan
sitten, että ensin varmistutaan alla olevan ilmatilan vapaudesta. Kaarretaan oikealle ja
vasemmalle ainakin 90:n asteen kaarto, jotta voidaan varmistua myös siitä, ettei takaa ole
lähestymässä koneita. Sen jälkeen valitaan kiintopiste, jota kohti lähdetään lentämään
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suoraan. Tässä suorassa lennossa aletaan hitaasti kiristämään sauvaa ja annetaan nopeuden
vähitellen pienentyä nokkaa merkittävästi horisontista nostamatta. Kun nopeus lähenee
sakkausnopeutta, alkaa kone tyypistä riippuen väristä enemmän tai vähemmän.
Tällöin kone on tullut osasakkaustilaan. Osasakkaustilassa koneen suhinat ovat vähäiset,
nopeusmittari näyttää pieniä arvoja, ohjaimet ovat kevyet ja tehottomat. Kuten edellä todettiin,
voivat eräät konetyypit osasakkaustilassa suoritettujen voimakkaiden ohjainliikkeiden,
esimerkiksi siivekkeen käytön seurauksena sakata siivelleen ja joutua kierteeseen.
Osasakkaustilassahan koko siiven kohtauskulma on lähellä sakkauskohtauskulmaa ja tällöin
siivekkeen alasvieminen luonnollisesti lisää kohtauskulmaa entisestään ja saattaa aiheuttaa
mainitun sakkauksen.
Osasakkaustilassa kone yleensä vajoaa vain hieman normaalia enemmän. Osasakkaustilasta
poistuminen on myös hyvin yksinkertaista. Löysätään sauvasta veto ja kone on hyvin nopeasti
uudelleen normaalissa lentonopeudessa.
Täyssakkauksessa koneen siipi menettää koko nostovoimansa ja kone alkaa voimakkaasti
vajota. Täyssakkaukseen lähdetään normaalista suorasta lennosta kohti kiintopistettä. Sauvalla
nostetaan nokka jonkin verran yli horisontin ja pyritään pitämään nokka tuossa korkeudessa
sauvasta kaiken aikaa hitaasti kiristämällä. Kun sauvasta kiristäminen ei enää riitä pitämään
nokkaa ylhäällä, tapahtuu sakkaus. Jos sauvaa edelleen pidetään kaiken aikaa vedettynä
koneen nokka esiin laskee, kone ottaa nopeutta ja sen jälkeen nokka nousee uudelleen ylös
entistä rajummin.
Sakkaustilasta on kuitenkin helppo oikaista, kun tietää mistä on kyse. Kun sauvasta on vedetty,
nokka on noussut ja lähtenyt painumaan, riittää vedon löysäys palauttamaan koneen
normaaliin lentonopeuteen. Nokan jo painuessa alaspäin ei enää ole syytä työntää sauvasta,
koska nokan asento alhaalla horisontissa kertoo meille aina, että jonkin ajan päästä koneella
on nopeutta.
Harjoiteltaessa täyssakkauksia on syytä pyrkiä siihen, että vedon löysäys tapahtuu
mahdollisimman nopeasti nokan putoamisen jälkeen. Tällöin korkeuden menetys on kaikkein
pienin.
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Sakkaukset ja hidaslento
I. Osasakkauksessa siipi menettää vain osan nostovoimasta ja
korkeudenmenetys on pieni.
II. Täyssakkauksessa koko nostovoima menetetään ja kone menettää runsaasti
korkeuttaan.
III. Osa- tai täyssakkaus voi tapahtua kaarrossakin.
IV. Hidaslennossa koneen nokka on korkealla ja kone on lähellä osasakkausta.
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Kaartosakkaus
Purjekoneella sakkaukset tapahtuvat vahingossa useimmiten kaarrossa. Tämä johtuu siitä, että
lennettäessä termiikissä pyritään usein lentämään mahdollisimman pienellä nopeudella pienen
vajoamisnopeuden saavuttamiseksi. Tällöin nopeus saattaa pienentyä liikaa ja kone voi joutua
osa- tai täyssakkaustilaan.
Sekä osa- että täyssakkauksesta kaarrossa oikaistaan oikeastaan aivan samoin kuin
suorassakin lennossa. Veto sauvasta löysätään ja kun on saavutettu riittävä nopeus, oikaistaan
koneen kallistus. Siis aina ensin nopeutta ja vasta sitten koneen kallistukset pois.
Harjoiteltaessa sakkauksia kaarrossa aloitetaan kaarto loivana ja jatketaan sitä ainakin yhden
täyskaarron ajan, jolloin kallistus saadaan vakiintumaan. Tämän jälkeen voidaan
osasakkaukseen pääsemiseksi lähteä hitaasti kiristämään vetoa samalla säilyttäen
alkuperäinen kallistus.
Kun sauvaa on viety riittävästi taakse ja nopeus on pienentynyt, alkaa kone väristä kuten
suoran lennon osasakkauksessakin. Tästä sakkaus oikaistaan löysäämällä vetoa. Tarvittaessa
voidaan oikaista myös kaarto ja palauttaa kone suoraan lentoon.
Harjoiteltaessa täyssakkausta kaarrossa vedetään nokka ylös horisonttiin samalla tavoin kuin
suorassakin lennossa. Sen jälkeen nokka pidetään ylhäällä vetämällä sauvasta niin kauan,
ettei vetäminen enää riitä, vaan nokka lähtee painumaan. Tällöin löysätään veto, annetaan
nopeuden kiihtyä ja oikaistaan tarvittaessa kaarto.
Sakkaus muuttaa helposti luonnettaan, kun se tehdään eri lentoasussa. Lentojarrujen
raottaminen tai laskusiivekkeiden käyttäminen muuttavat koneen sakkausominaisuuksia.
Koska loppulähestyminen ja varsinainen lasku tapahtuvat tässä asussa, on koneen
sakkausominaisuuksiakin harjoiteltava tässä asussa.
Myös koneen massa tai massaa vastaava kuormituskertoimen kasvu muuttavat koneen
sakkausominaisuuksia. Mitä suurempi massa koneella on, sitä suuremmaksi kasvaa koneen
sakkausnopeus. Jotta sakkaus täydellä kuormalla ei tuottaisi yllätyksiä, on sitäkin harjoiteltava.
Syöksykierre
Varsin erikoinen sakkaustila on syöksykierre. Syöksykierre syntyy tilanteesta, jossa vain toinen
koneen siivistä sakkaa toisen säilyttäessä kaiken aikaa nostovoimansa. Koneen
vajoamisnopeus syöksykierteessä on erittäin suuri ja siksi tämän liikkeen ja erityisesti sen
oikaisemisen tunteminen on kaikille välttämätöntä.
Harjoiteltaessa syöksykierrettä varmistetaan taas ensiksi alla oleva ilmatila. Sen jälkeen
lähdetään lentämään suoraan ja tässä suorassa lennossa aletaan pienentää koneen nopeutta
sauvasta vetämällä. Konetyypistä riippuen sopivalla nopeudella vedetään sitten sauva
reippaasti taakse ja annetaan sen puoleista jalkaa, johon syöksykierre halutaan alkavan. Kone
kallistuu nyt halutulle kierteen puolelle ja lähtee pyörimään. Koneen vajoamisopeus on, kuten
edellä todettiin, varsin suuri.
Useimmat nykyaikaiset koneet eivät kuitenkaan pysy kierteessä ellei sauva ole kaiken aikaa
täysin vedettynä. Vähäinenkin vedon löysäys aiheuttaa usein koneen oikeamisen kierteestä.
Kun syöksykierteessä oleva kone halutaan oikaista, annetaan kierteen vastakkaista jalkaa niin
koneen pyörimisen pysäyttämiseksi, ja löysätään veto. Tämän jälkeen oikaistaan kone
syöksystä.
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Syöksykierteessä koneen siivet sakkaavat epäsymmetrisesti eli toinen sakkaa mutta toinen
kantaa. Tämän vuoksi kone kierteessä pyörii. Korkeudenmenetys on erittäin nopeata. Oikaisu:
Vastajalka annetaan päättävästi ja sitten löysätään veto.
Syöksykierre voi "yllättää" huolimattoman lentäjän silloin, kun siihen ei olisi varaa: lennetään
nostossa pienellä nopeudella ja pyritään saamaan kone nousemaan, tai tehdään väistöliike
termiikissä. Aivan tavallisesta 30° termiikkikaarrosta kone voidaan ohjata syöksykierteeseen
saakka: yritetään lentää hitaasti kaartoa nostamatta nokkaa korkealle horisontissa. Aivan kuten
pyrittäisiin lentämään kaartoa heikossa nostossa, siis mahdollisimman pienellä nopeudella.
Koskapa sauvasta vetäminen tässä tilanteessa vain hidastaa nokan kiertoa horisontissa,
saattaa lentäjä ruveta "auttamaan" kaartamista antamalla lisää kaarron puoleista jalkaa. Kone
luistaa ulos, mutta saattaa säilyttää vielä lentotilansa. Hidastamalla yhä ja antamalla lisää
jalkaa koneen kaarron puoleinen siipi sakkaakin äkkiä (ilman varoitusta) ja syöksykierre on
valmis. Tällainen lentotyyli on vaarallinen: omalla epätarkalla lentämisellä ohjataan kone
"huomaamatta" syöksykierteeseen, suoraa kaarrosta.
Sekä syöksykierteestä että muista poikkeuksellisista lentotiloista antaa koneen käsikirja tietoja,
joihin on tutustuttava ennen koneella lentämistä.
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II.2.3.4 Hidaslento
Hitaalla lentämisellä tarkoitetaan lentämistä lähellä koneen sakkausnopeutta. Tällöin
ohjausvoimat ovat pieniä, ohjainten teho vähäinen ja vaara joutua sakkaukseen suuri.
Hidaslentoa on kuitenkin hyvä harjoitella koneen kaikkien lento-ominaisuuksien
perinpohjaiseksi tuntemiseksi.
Lennettäessä pienellä nopeudella on helppo tunnustella, milloin kone on lähestymässä
sakkaustilaa. Hitaan lentämisen ja osasakkauksen välillä onkin vain hienon hieno ero. Juuri
tämän eron havaitseminen on tärkeätä silloin, kun halutaan lentää pienellä nopeudella, mutta
kuitenkin turvallisesti. Tämän vähäisen eron havaitseminen kuvaa myös pilotin ammattitaitoa.
Konetyypistä riippuen hidaslennon lentäminen on helppoa tai hankalaa. Monet konetyypit
sallivat hidaslennossakin normaalit ohjainliikkeet sakkaamatta. Eräät konetyypit sakkaavat
hanakasti, jos esimerkiksi siivekkeitä käytetään voimakkaasti. Tällaisten konekohtaisten
ominaisuuksien tunteminen on pilotille hyvinkin tarpeellista.
Hidaslennon harjoittelun aikana voidaan myös ottaa ulos laskuteline samoin kuin lentojarrut ja
katsoa minkälaisia vaikutuksia niillä on koneen ohjausominaisuuksiin. Laskusiivekkeiden
kokeilu kuuluu luonnollisesti tähän samaan harjoitteluohjelmaan. Edellä mainittujen seikkojen
harjoittelu on tietysti tärkeää siksi, että laskun loppuvaiheessa koneella oikeastaan lennetään
hidaslentoa eli sillä lähestytään sakkaustilaa.
Harjoiteltaessa hidaslentoa sekä jyrkkää kaartoa ja erityisesti sakkauksia tai syöksykierteitä on
muistettava tarkkailla ilmatilaa, jotta voidaan estää yhteentörmäykset muiden koneiden kanssa.
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II.3

KÄYTÄNNÖN OHJAUSOPPI

Lentokoulutus alkaa tutustumisella käytettävään lentokalustoon ja muihin varusteisiin.
Purjelentokone sinänsä on verrattain yksinkertainen laite, mutta sitä ja sen monipuolisia
varusteita on käsiteltävä asianmukaisella tavalla. Kun olet opettajasi johdolla perehtynyt
laitteisiin ja varusteisiin, on niiden käyttö helppoa.
Lentotoiminta edellyttää sopivaa säätä, joten säätietojen selvittäminen on lentopäivän
ensiaskareita. Samoin on ennen lentoja sovittava ilmaliikennettä ohjaavan lennonjohdon
kanssa ilmatilan käytöstä, ettei muiden ilmatilan käyttäjien kanssa tule ristiriitoja eikä yllätyksiä.
Ensialkuun huolehtii opettajasi asioiden selvittämisestä, mutta pian opit itsekin tekemään
tarvittavat toimenpiteet ja lentäjän lupakirjan saatuasi voit tehdä ne itsenäisesti.
II.3.1

Kuinka lentokentällä toimitaan

II.3.1.1

Lentäjän kunto ja vaatetus

Vaikka lentäjä olisi aina läpäissyt määräaikaiset lääkärintarkastuksensa ei hän kuntonsa
puolesta silti ole kaikissa tilanteissa lentokelpoinen. Ennen jokaista lentopäivää ja jokaista
lentoa pilotti tarkastaa koneensa lentokelpoisuuden. Samat tarkastukset on tehtävä mielessään
myös itselleen. Jos sekä kone että pilotti ovat kunnossa lento voidaan suorittaa turvallisesti.
Lentokoneen ohjaimiin ei pitäisi tarttua silloin kun ei auton rattiinkaan (PEL T4-3). Määrätyissä
suhteissa rima lentämisen suhteen on syytä pitää vieläkin korkeammalla. Vain hyvin harvoilla
ihmisillä on lentämisestä sitä kokemusta, mikä jo keskivertoautoilijalla on tieliikenteestä. Niinpä
useimmilla meistä pieni tilapäinen sairaus ei mainittavasti haittaa autonajokykyä, mutta saattaa
olla merkittävä riski ilmailussa. Ilmaillessa joudumme myös ottamaan huomioon terveydellisiä
seikkoja, joiden merkitys autoilussa on vähäisempi. Tavallinen flunssa saattaa tehdä
lentämisen mahdottomaksi aiheuttamalla paineentasaushäiriöitä poskionteloihin tai välikorviin
tai vaikuttamalla tasapainoelimen toimintaan.
Jos mikä tahansa tilapäinen sairaus on niin paha, että lääkitys on tarpeen, niin silloin on
viisainta jäädä maahan. Jos tuntee olevansa terve, on vielä hyvä muistella, että on syöty
riittävästi, nukuttu riittävästi, käyty tarpeilla ja että henkinen puoli on kunnossa. Silloin tällöin
sattuu, että lentämisen huumassa unohdetaan kokonaan syödä. Eräiden vaaratilanteiden ja
onnettomuuksien tiedetään johtuneen pilotin alhaisesta verensokerista.
Purjelentäjän vaatetuksen tulee olla tarkoituksenmukainen ja harkittu, sillä koneessa sitä ei ole
mahdollisuutta lisätä tai vähentää. Purjekoneessa ei ole paljon tilaa asun korjailuun, joten
vaatteet eivät saisi kiristää istuessakaan. Vaatteissa ei myöskään saa olla solkia tai lenkkejä,
jotka voivat takertua hallintalaitteisiin. Jos lennetään lyhyitä ns. mäenlaskukeikkoja, voi lennolle
yleensä lähteä samoissa vaatteissa, joissa kentälläkin liikkuu. Jos taas tiedossa on pitempi ns.
termiikkikeikka, on vaatetta lisättävä. Lämpötila alenee ylöspäin mentäessä ja näillä keikoilla
nuohotaan usein suurin osa ajasta pilvien alla varjossa, jossa on vieläkin kylmempää. Erityisen
kylmänalttiina ovat purjekoneessa jalat. Jalkatila on usein vetoinen, eikä verikään istuessa
kovin vilkkaasti kierrä. Puuvillaiset alusvaatteet ovat suositeltavimmat, sillä ne ovat lämpimät,
mutta eivät hikisinäkään tunnu kovin epämiellyttäviltä.
Lipallinen tai lierillinen tinttilakki on välttämätön. Aurinkolasit ovat henkilökohtaisempi asia.
Jotkut pilotit tuntevat silmänsä niin valonaroiksi, että he käyttävät aurinkolaseja kirkkaalla
kelillä. Jatkuva siristely voi olla aivan todellinen rasite. Jos tarvitsee silmälaseja, niin silloin on
hankittava tummennetut lasit. Polaroid-aurinkolasien on katsottu aiheuttaneen vaaratilanteita
määrätyissä valaistusolosuhteissa.
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Purjelentäjän vaatetus: puuvillaa, kunnon jalkineet, lakki, tarvittaessa aurinkolasit.

Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
Kyetäkseen lentämään turvallisesti ei purjelentäjän tarvitse olla huipputrimmattu. Sitä vastoin
jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan ilmailussa tarpeelliset perustiedot ihmisen
suorituskyvystä ja sen rajoituksista sekä ilmailupsykologiasta. Ilmailijan tulee kyetä arvioimaan
terveesti oma suorituskykynsä.
Purjelentäjän tulee olla selvillä siitä, millaisia rasituksia ja rajoituksia erilaiset lentotilanteet
pilotille aiheuttavat. Hänen tulee myös ottaa huomioon tilapäiset häiriöt omassa
terveydentilassaan ja niiden mahdollinen vaikutus päätöksentekoon ja koneen hallintaan. Lisää
ilmailufysiologian perusteita voit tarkastella myös kirjan luvusta III.2.
Tässä on kuitenkin muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa pilotti joutuu punnitsemaan, onko
ajateltu lentotehtävä oikeassa suhteessa senhetkiseen kuntoon:
• Harkitseva pilotti ei lennä lainkaan sairaana tai voimakkaan mielenliikutuksen (kiukku
ym.) alaisena.
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• Harkitseva pilotti tuntee osaamisensa tason eikä yritä enempää kilpailun huumassa tai
näyttämisen halusta.
• Harkitseva pilotti välttää ainakin korkeus- ja taitolentoa nuhaisena (paineentasaus- ja
tasapaino-ongelmat).
• Harkitseva pilotti välttää tupakointia ennen korkeuslentoa (hapenkuljetuskyky heikkenee).
• Harkitseva pilotti ei lennä alkoholin nauttimista seuraavanakaan päivänä (reaktiokyky ja
päätöksentekotaito heikentyneet vielä jonkin aikaa senkin jälkeen, kun alkoholi on jo
palanut verestä).
II.3.1.2

Liikkuminen ja toiminta lentokentällä

Lentokentän liikennealueilla toiminta edellyttää myös tietynlaisia menettelytapoja ja valppautta,
jotka kuuluvat valmistavaan opetukseen. Kun perusseikat ovat selvillä on lentopaikalla oleskelu
ja toiminta viihtyisää ja turvallista. Lentokentät ovat muodoltaan sekä rakennusten, rullaus- ja
kiitoteiden sijoittelultaan erilaisia. Niinpä liikkumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta
kaikki tapahtuisi turvallisesti ja sujuvasti. Lentokoneiden kiito- ja laskualueet pidetään vapaina
ja turhaa liikkumista niillä on ehdottomasti vältettävä. Useilla lentopaikoilla varsinaiselle
kenttäalueelle ei autoja viedä ilman erityistä syytä lainkaan, vaan parhaat kulkuvälineet ovat
omat jalat. Liikkuessa on aina syytä muistaa, että lähestyvä lentokone ei juurikaan pidä ääntä,
varsinkaan purjelentokone, ja silmiä on syytä pitää auki. Pienlentopaikoilla, ns. korpikentillä ei
ole lennonjohtoa valvomassa maa- ja lentoliikenteen sujumista keskenään. Kuitenkin tulet
purjelentokurssilla huomaamaan, että kaikki noudattavat tiettyjä liikkumissääntöjä ja
kenttätoiminnalla on määrätyt muodot. Noudata siis opettajasi antamia ohjeita. Lentopaikoilla
on lisäksi kirjoitetut pysyväismääräykset, joista saa hyödyllistä tietoa mm. lentoonlähtöön ja
laskuun sopivista alueista, puhelinnumeroista, sekä myös mahdollisista rajoituksista jne.
Lentäminen kiinnostaa monesti muitakin kuin ilmailun harrastajia. Purjelentoharrastukseenkin
voi tutustua kesäaikoina monilla kentillä ympäri Suomea. Sekä omia vieraita, että muita
sivullisia onkin opastettava liikkumaan lentokentällä turvallisesti. Valvotuilla lentopaikoilla, joissa
on lennonjohto huolehtimassa liikenteen sujuvuudesta, on erityisen tarkat alueet ja säännöt,
miten muualla kuin yleisölle varatuilla alueilla voi liikkua.
Tehtävä: Kotikenttä
Kentän nimi:
Nelikirjaintunnus:
Kentän pitäjä:
Kentän päällikkö:
Kiitotiet:

Suunta

° numero

pituus

m

Suunta

° numero

pituus

m

Suunta

° numero

pituus

m

Suunta

° numero

pituus

m

Kentän koordinaatit:
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Kentän korkeus merenpinnasta:

m/

Radiojaksot: Lähilennonjohto

MHz (lähiliikenne)

Puhelimet:

Lähestyminen

MHz

Aluelennonjohto

MHz

ft

Lennonjohto:
Sääasema:
Toimisto:
Kerho:

Toiminta starttipaikalla
Starttipaikalla tapahtuu monta lennon ja laskun turvallisuuteen ratkaisevasti vaikuttavaa asiaa.
Siksi tiettyjen, sovittujen sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä. Valvoja tai muu paikalla
oleva purjelennonopettaja johtaa usein toimintaa, mutta kaikkien lentotoimintaan osallistuvien
on opittava yhtälailla kantamaan vastuunsa toiminnasta starttipaikalla.
Lentoonlähtöön valmistautuvat koneet on pidettävä niille varatulla paikalla, kentällä muuten
seisotettavista koneista puhumattakaan. Koneet, jotka eivät ole välittömästi lähdössä, on
säilytettävä riittävän etäällä sekä starttaavista että laskeutuvista koneista. Laskeutuviin
koneisiin olisi saatava ainakin noin 30 metrin etäisyys. Starttaavista koneista on näiden radan
sivussa seisovien koneiden oltava niin kaukana, että startin epäonnistuessa ei ole
yhteentörmäysvaaraa.
Koneet pidetään kentällä aina ankkuroituina, kuten jo aiemmin on ollut puhe. Tai sitten
esimerkiksi lentoonlähtöä odottelevan koneen siivenkärjen luona on aina oltava jonkun
avustajan.
STARTTI- JA LASKUALUEELLA ei tietenkään
NOUDATETTAVA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA.

saa tarpeettomasti liikkua ja milloin liikutaan, ON
Myös kentällä mahdollisesti liikkuvia "siviilejä" ja

lapsia on opastettava oikeaan toimintaan.
Starttipaikalla on kaikille lentotoimintaan osallistuville runsaasti työtä. Jokaisen pitäisikin itse
huolehtia siitä, ettei häntä aina tarvitsisi pyytää saati sitten käskeä auttamaan.
Kuten jo edellä todettiin, tarvitsevat koneet ankkuroijia. Lisäksi niitä on liikuteltava
starttipaikalle, kiinnitettävä köyttä sekä hinaus- että purjekoneeseen ja juostava siivenkärjessä.
Laskun jälkeen kone on siirrettävä syrjään radalta ja vintturilla toimittaessa haettava
hinauslanka. Lentoonlähteville ohjaajille on kohteliasta ojentaa olkavyöt ja auttaa kuomun
sulkemisessa.
Hyvin monissa ilmailukerhoissa pidetään ns. kenttäkirjaa, johon jokainen lentoonlähtö ja lasku
merkitään minuutin tarkkuudella. Samoin merkitään ohjaajan nimi, koneen rekisteritunnus ja
esimerkiksi lennon tarkoitus. Kenttäkirjan pitäminen vilkkaasti toimivassa lentopaikassa onkin
huolellisuutta ja tarkkuutta vaativaa työtä, jota kukin tekee vuorollaan.
Lopetettaessa lentotoiminta on illalla katsottava, ettei kentälle jää kenenkään tavaroita tai
etteivät auton renkaat jää sellaiselle alueelle, että joku voi niihin rullata tai laskeutua.
Maakuljetusvälineet kuten kuljetus- ja siivenkärkipyörät sekä hinausköydet, kenttäradiot ja muu
tilpehööri on koottava pois tarkasti.
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II.3.2

Lentoonlähtö ja hinaus

Purjekoneet eivät voi nousta ilman apua maasta. Jollakin moottorikäyttöisellä laitteella on
purjekoneelle annettava sen tarvitsema aloituskorkeus. Tavallisia lentoonlähtötapoja ovat
hinaaminen lentokoneella tai autolla tai vintturihinaus.
Moottoripurjehtijat ovat moottorilla varustettuja purjekoneita, jotka kykenevät itse nousemaan
ilmaan. Tässäkin kirjassa käsitellään erikseen mopujen lentämisen erityispiirteitä.
Lentokone- eli lekohinausta käytetään nykyisin hyvin paljon, mutta monet erittäin vilkkaasti
kouluttavat kerhot käyttävät Suomessa myös vintturihinausta. Autohinausta käyttää
säännöllisesti vain harva kerho, satunnaisesti useammatkin.
Lekohinaus on vaivatonta ja sillä pääsee helposti kauemmas kentästä, mutta se on kallista.
Vintturihinaus vaatii enemmän avustajakuntaa, sillä päästään vain kentän päälle ja se vaatii
pitkän kiitoradan, mutta se on halpaa.
Autohinaus muistuttaa ominaisuuksiltaan vintturihinausta, mutta edellyttää vielä pitempää
rataa. Autohinaus edellyttää pilotilta samanlaisia taitoja kuin vintturihinaus, joskin alkuvaihe
hitaine kiihdytyksineen muistuttaa myös lekostarttia.
II.3.2.1

Koneeseen asettautuminen

Lentoonlähtöä varten työnnetään aamulla huolellisesti tarkastettu kone starttipaikalle ja lentäjä
valmistautuu lähtöön. Oikeastaanhan koko lentoon on valmistauduttu jo paljon aikaisemmin.
Lentotehtävä on määritelty jo aamulla. Mikäli kyse on mittavammasta suorituksesta kuin
koululennosta, lentoa on saatettu valmistella jo useita päiviä. Taivaalle ei lähdetä "tuli hännän
alla", vaan aina tarkasti harkiten.
Kun ennaltavalmistelevat toimenpiteet on tehty huolella, saadaan lennosta suurin mahdollinen
hyöty ja hauskuus.
Sitten vain koneeseen nousu ja penkille istuutuminen. Koneeseen noustessa on jaloista
rapisteltava hiekka, kura ja heinät huolellisesti pois, sillä muuten niitä kertyy äkkiä
arvaamattomia määriä koneen pohjalle. Kuomua on myös varottava, sillä erityisesti kylmällä
ilmalla kuomu rikkoutuu helpohkosti ja on todella kallis.
Istuma-asento on koneessa saatava alunperin mahdollisimman mukavaksi, sillä sen
muuttaminen lennolla on hankalaa ja huonosta asennosta kärsii koko suoritus. Toisaalta on
varmistuttava, että pään ja kuomun väliin jää riittävästi tilaa ja toisaalta on polkimien oltava niin
lähellä, että täydet liikkeet ovat mahdollisia ilman että jalat ovat kiusallisen kippurassa. Miltei
kaikissa koneissa voidaan polkimien etäisyyttä säätää helposti pilotin jaloille sopivaksi.
Ainoastaan muutamien kaksipaikkaisten takaohjaamot on suunniteltu vakiomittaisille opettajille.
Seuraavaksi kokeillaan, että varmasti ylletään kaikkiin muihinkin käyttölaitteisiin tarpeettomasti
kurkottelematta. Mikäli jokin tärkeä laite, esim. hinauskytkin, on kurkotteluetäisyydellä, saattaa
sen käyttämiseen kuluva aika hätätilanteessa muodostus liian pitkäksi.
Istuinvöiden kiinnittäminen tiukalle on tärkeää, koska vain kunnolla kiinnitettyinä niillä on
merkitystä.
Istuinvöistä kiristetään ensin mahavyö ja sitten olkavyöt. Tällöin mahavyö jää oikeaan kohtaan
eivätkä olkavyöt nosta sitä liian ylös. Tiukasti kiinnitetyillä vöillä on myönteinen merkitys paitsi
törmäystilanteessa niin jokaisella lennolla siinä, että pilotti tuntee olevansa yhtä koneen
kanssa.
Mitä paremmin ohjaaja on "yhtä puuta" koneen kanssa, sitä paremmin hän tuntee koneen
liikkeet ja sitä helpompaa on lentäminen.
II.3.2.2

Lentoonlähtötarkastus

Kun kuomu on suljettu, voi lentäjä aloittaa lentoonlähtötarkastuksen, joka tehdään ennen
jokaista lentoa. Lentoonlähtötarkastuksen tarkoituksena on selvittää, onko kone ohjaintensa
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toiminnan ja mittareidensa puolesta lentokelpoinen ja onko kaikki valmistelut tehty.
Lentoonlähtötarkastus on syytä tehdä aina samalla tavalla. Silloin mikään tärkeä asia ei jää
huomaamatta Kaikilla koululennoilla oppilas tekee lentoonlähtötarkastuksen ääneen. Opettaja
valvoo ja tarvittaessa korjaa suoritusta.
Lentoonlähtötarkastus voidaan tehdä seuraavasti:

•
•
•
•
•
•

Kuomu kiinni ja lukittu

•
•
•
•
•
•
•

Lentojarrut aukeavat, suljetaan ja lukitaan

Vyöt kiinni ja kireällä
Sivuperäsin liikkuu ääriasentoihin
Korkeusperäsin liikkuu rajoittimiin
Siivekkeet liikkuvat rajoittimiin
Sauva liikkuu rajoittimiin edestä vasemmalta taakse vasemmalle ja takaa oikealta eteen
oikealle eli "kulmat"
Laskusiivekkeet lentoonlähtöasennossa
Trimmi lentoonlähtöasennossa
Mittarit vasemmalta oikealle, korkeusmittari nollattu
Köyden kiinnitys
Kiitoradan tarkistus
Lähtövalmius eli merkki siivenkärkimiehelle siiven nostamiseksi.

Lista käydään siis aina läpi. Useimmiten läpikäynti on "turhaa": vikaa ei löydy. Lentotoiminnan
monet tarkastukset pyrkivätkin kaikkien vikojen ja virheiden havaitsemiseen, myös niiden, joita
esiintyy äärimmäisen harvoin. Vain tällä tavalla, tarkastamalla, tarkastamalla ja taas
tarkastamalla on lentoturvallisuutta voitu kohottaa.
Pilotin avustaja kiinnittää koneeseen hinausköyden. Köyden kiinnityksessä on KOLME tärkeää
asiaa: oikealla pakkomurtovarokkeella varustettu köysi (1) on kiinnitettävä koneen oikeaan
kytkimeen (2) ja kiinnittäminen on tehtävä huolella (3) niin ettei köysi tai hinauslanka irtoa
vahingossa.
Koneen käsikirjassa kerrotaan, millaisen pakkomurtovarokkeen kone lekohinauksessa tai
vinttauksessa vaatii. Varokkeen vahvuus onkin syytä tarkastaa konetyypin lentokäsikirjasta,
koska raskaat yksipaikkaiset käyttävät samaa varoketta kuin kaksipaikkaiset.
Lentokäsikirja antaa myös tiedon siitä, mitä hinauskytkintä milloinkin on käytettävä. Koneessa
voi olla kytkin rungon alla pyörän etupuolella tai nokassa. Varmistu kuitenkin aina siitä, että
käytät oikeaa kytkintä. Vintturihinaus on mahdoton nokkakytkimestä. Hinausköyden päässä on
usein kaksi lenkkiä. Toisiin kytkimiin sopii vain pieni lenkki, toisissa on aina käytettävä isoa ja
muutamiin sopii kumpi tahansa. Pääsääntö on, ettei lenkki saa jäädä "kanittamaan", vaan sen
on sovittava vapaasti kääntyilemään kytkimen ollessa kiinni. Reipas nykäisy hinausköydestä
varmistaa lopuksi kiinnityksen.
Kun lentäjä on valmis lentoonlähtöön, hän antaa merkin siivenkärjessä olevalle avustajalle
peukaloaan nostamalla. Siivenkärkimies nostaa koneen siivet vaakasuoraan ja köyden
kiristäminen voi alkaa. Lekohinauksessa hinaaja katsoo kiristymisen peilistä tai toinen avustaja
osoittaa sen hinaajalle käsimerkein. Radiota voi myös käyttää kuten tavallisesti
vintturihinauksessa.
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II.3.2.3

Lentokonehinaus

Lentoonlähtö lekohinauksessa
Köyden kiristyttyä hinaaja aloittaa startin. Siivenkärkimies juoksee alkumatkan mukana pitäen
siipeä ylhäällä kunnes kone on saavuttanut tarpeellisen nopeuden ja ohjaaja voi pitää siiven
tasapainossa siivekkeillä. Siivenkärkimiehen on muistettava, että hän oikeastaan vain estää
siiven osumisen maahan. Muuten hän ei kannattele siipeä saatikka pidä siitä niin kiinni, että
kone rupeaa kääntymään.
Ohjaajalle startti on aina jännittävä ja hauska lennon vaihe. Kohta tuntuu, miten ohjaimet
alkavat vaikuttaa. Ensin sivuperäsin, sitten siivekkeet ja aivan samoihin aikoihin myös
korkeusperäsin alkavat ohjata konetta. Ja hetken kuluttua kone nousee ilmaan.
Lentoonlähdössä ohjaajan on tärkeätä säilyttää suunta, saada kone pysymään vaakasuorassa
ja lopuksi nostaa kone rullaamaan pääpyörälle. Mikäli kone startin alussa lepää kannuksella
sauvaa tietenkin työnnetään, jotta pyrstö saadaan nousemaan. Jos kone lepää suksella tai
edessä olevalla apupyörällä, joudutaan vetämään nokka ylös maasta.
Aivan lentoonlähdön alussa, nopeuden ollessa vielä pieni, on ohjaimia käytettävä päättävästi ja
melko suurin liikkein halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Nopeus kuitenkin nousee niin
nopeasti, että tuo alkuvaihe kestää vain joitakin sekunteja.
Mikäli siivenkärki lentoonlähdössä kuitenkin osuu maahan, on syytä keskeyttää startti, jottei
kone vaurioituisi siivenkärjen mahdollisesti tarttuessa kiinni. SIIS STARTISSA KÄSI LÄHELLÄ
IRROITUSKYTKINTÄ.
Koneen irrottua maasta se pidetään matalalla hinauskoneen perässä. Purjekoneen vetäminen
liian ylös hinauksen alkuvaiheessa on hinauskoneen pilotille erittäin vaarallista.

Sivutuulistartissa sekä hinauskone, että purjekone kallistavat hieman tuuleen päin sortumisen
vähentämiseksi.
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Lentäminen lekohinauksessa
Lentokonehinauksessa pyritään hinauskoneen tyypistä riippuen pitämään joko hinauskoneen
pyörät tai siipi purjekoneesta katsottuna horisontissa. Pääasia on kuitenkin, että hinauskone
pidetään täsmälleen halutulla korkeudella.
Jos purjekone nousee liian ylös nostaa se hinauskoneen pyrstöä, jolloin hinauskoneen nousu
vaikeutuu. Jos purjekone lentää liian alhaalla, se joutuu hinauskoneen potkurivirtaan.
Potkurivirrasta ei ole vaaraa, mutta se ravistelee epämiellyttävästi.
Myös potkurivirran alapuolella voidaan hinauksessa lentää, mutta tällöin oikean paikan
löytäminen hinauskoneen suhteen on varsin hankalaa. Tästä syystä Suomessa käytetäänkin
menetelmää, jossa hinauskone pidetään horisontissa.

Hinauskoneen potkurivirta ja lentäminen potkurivirran ylä- ja alapuolella.
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Lentokonehinauksessa käytetään luonnollisesti kaikkia kolmea ohjainta: sivuperäsintä,
korkeusperäsintä ja siivekkeitä. Hinausta harjoiteltaessa aloitetaan tavallisesti sivuperäsimestä.
Sivuperäsimellä pystytään ohjaamaan koneen nokka haluttuun suuntaan. Mikäli purjekone
poikkeaa hinauskoneesta vasemmalle, voidaan se palauttaa oikeaan kohtaan hinauskoneen
taakse antamalla oikeata jalkaa. Kun purjekone on saatu takaisin hinauskoneen keskilinjalle
keskitetään jalat. Suorassa lennossa purjekoneen paikka on suoraan hinauskoneen keskilinjan
jatkeella.

Lentokonehinauksen alkuvaiheet:
1)
Hinauskone on kiihdyttänyt, niin että purjekone on jo noussut, mutta hinauskone on vielä
maassa. Purjekoneen on tässä tilanteessa pysyteltävä riittävän lähellä maan pintaa, ettei
se nostaisi koneen pyrstöä ja aiheuttaisi vaaratilanteita.
2)
Alkunousun aikana purjelentäjä pysyttelee hinauskoneen alapuolella. Tätä alkunousua
jatketaan ainakin noin 50 metrin korkeuteen asti.
3)
Kuvassa hinausyhdistelmä lentämässä yli 50 metrin korkeudessa normaalissa
hinausasennossa. Purjelentokoneesta katsoen hinauskone näkyy horisonttia vasten.
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Liikkuminen sivuttain hinauskoneen perässä ei kuitenkaan ole vaarallista. Koneen
palauttaminen hinauskoneen taakse on varsin helppoa ja useimmiten se tapahtuu miltei
itsestään.
Sivusuuntaa vaikeampaa on kuitenkin säilyttää oikea korkeus hinauskoneeseen nähden.
Lentokonehinauksessa lentonopeus on melko suuri ja siksi myös korkeusperäsin on herkkä.
Sauvasta on siis vedettävä ja työnnettävä varsin varovaisesti, ettei jouduta liian ylös tai liian
alas. Oikea trimmaus helpottaa suuresti.
Jos purjekone jää liian alas, on sauvasta vedettävä rauhallisesti ja odotettava, että purjekone
nousee oikeaan korkeuteen. Erityisesti puuskaisella säällä ei kuitenkaan ole syytä heti lähteä
voimakkaisiin ohjausliikkeisiin, koska hinauskonetta nostanut ilmavirta nostaa myös aikanaan
perässä seuraavaa purjekonetta.
Hinauksessa liian ylös joutuminen on jo paljon hankalampaa. Liukasta ja siten nopeasti
kiihtyvää purjekonetta ei voida työntää hinauskoneen perään, vaan veto löysätään ja
odotetaan, että hinauskone nousee purjekoneen eteen.
Mikäli purjekone kuitenkin on joutunut hyvin ylös, voidaan jarrutyypeistä riippuen varovasti
raottaa purjekoneen jarruja ja näin lisätä vastusta, jolloin konetta voidaan työntää kohti
hinauskoneen perää eikä nopeus silti kasva liikaa.
Mikäli purjekonetta lähdetään työntämään, käy helposti niin, että köysi löystyy. Tällöin on
vaarana, että uudelleen kiristyessään köysi tempaisee liian kovaa ja saattaa katketa tai koneen
rakenteet voivat vaurioitua.
Jos köysi kuitenkin pääsee löystymään on muistettava, että ennen köyden uudelleen
kiristymistä työnnetään sauvasta, jolloin purjekoneen nopeus saadaan hetkellisesti nousemaan
ja nykäisy vähenee. Jos köysi löystyy kovin pahasti on parasta irroittaa, mikäli korkeus sen
suinkin sallii.
Olemme tähän asti lentäneet hinauksessa vain suoraan. Nyt lähdemme kaartamaan.
Onnistuneen hinauskaarron perustana on hinauskoneen ja purjekoneen samanlainen kallistus.
Itse asiassa kaikissa hinaustilanteissa moottori- ja purjekoneen kallistuksen on oltava
samanlaisia. Vain tällöin purjekone seuraa hinauskonetta samaa lentorataa ja pystyy
lentämään puhtaasti, kuula keskellä. Kallistuksen oikeana säilyttämiseksi tarvitsemme
siivekkeitä, mutta erityisesti hinauksessa on helppo huomata, että jalkaa joudutaan käyttämään
siivekejarrutuksen kumoamiseen varsin runsaasti. Hyvää harjoitusta siivekkeiden ja jalan
yhteiskäytölle onkin tehdä vaaputuksia hinauksessa.

Hinauksessa purjekone lentää aina samalla kallistuksella kuin hinauskone.
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Kun hinauskone lähtee kaartamaan, purjekone kaartaa sen perään. Purjekoneen nokka jää
kuitenkin kaarrossa aina osoittamaan hinauskoneen ulommaista siipeä riippuen kaarron
jyrkkyydestä. Jos kaarto on hyvin jyrkkä, osoittaa purjekoneen nokka lähelle hinauskoneen
siiven kärkeä, mutta jos kaarto on hyvin loiva, osoittaa nokka lähemmäs runkoa tai ehkä siiven
keskivaiheille.
Vain tällä tavoin lentäen voidaan purjekone ja hinauskone säilyttää samalla kaartosäteellä. Jos
kaarrossa purjekoneen nokka osoittaa suoraan hinauskoneen pyrstöön, lentää purjekone
huomattavasti pienemmällä kaartosäteellä ja luistaa silloin kaarrossa ulospäin. Luistaminen
puolestaan lisää aina koneen vastusta. Ja vastuksen lisäys taas hidastaa yhdistelmän nousua.
Purjekone voi luistaa kaarrossa myös virheellisen kallistuksen takia. Liian pieni kallistus johtaa
siihen, että purjekone luistaa kaarrossa ulos. Liian suuri kallistus puolestaan luistattaa konetta
kohti kaarron keskipistettä. Kummassakin tapauksessa purjekone harhautuu oikealta
kaartosäteeltä ja lentäminen hinauksessa vaikeutuu.
Ulos luistettaessa purjekone pyrkii nousemaan hinauskoneeseen nähden ja sisään
luistettaessa painumaan hinauskoneeseen nähden. Purjekoneen saaminen oikeaan asemaan
hinauskoneeseen nähden aloitetaan aina korjaamalla kallistus oikeaksi. Kun kallistus on sama
molemmilla koneilla, on muut korjaukset helppo suorittaa.
Tavallisimmat virheet lentokonehinauksessa ovat hinauskoneen sivulla lentäminen, sauvasta
pumppaaminen, väärällä kallistuksella kaartaminen ja heiluri. Kaikista näistä on kuitenkin
helppo päästä eroon.

Purjekone seuraa oikealla korkeudella ja oikealla kallistuksella hinauskonetta.

Purjelentäjä pumppaa sauvalla, toisin sanoen vetää ja työntää ja vetää ja työntää. Erityisesti
matalalla tämä liike on vaarallinen. Ohjaajan onkin alkunousun aikana käytettävä sauvaa
varoen.
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Kone on kuvassa joutunut ns. ”heiluriin”. Heiluriin joutumisen tavallisin syy on virheellisen
kallistuksen käyttäminen hinauskoneeseen nähden. Usein heiluriin joudutaan myös, jos jalkaa ei
käytetä riittävästi, vaan siivekejarrutuksen annetaan viedä nokka puolelta toiselle. Nopein ja
varmin korjaustoimenpide on kallistuksen saattaminen samanlaiseksi kuin hinauskoneella.
Aloittelijalle viimeksi mainittu eli heiluri tuottaa usein eniten vaikeuksia. Heiluri syntyy tavallisesti
siten, että purjelentäjä käyttää koneen siivekkeitä käyttämättä riittävästi jalkaa. Tällöin koneen
nokka alkaa heilahdella hinauskoneen puolelta toiselle. Liike voimistuu nopeasti ja voi alussa
vaikuttaa jonkin verran hurjalta.
Heiluri voi alkaa myös sellaisesta yksinkertaisesta tilanteesta, jossa hinattava on joutunut
moottorikoneen jommalle kummalle puolelle ja päättää täältä palauttaa koneensa oikeaan
kohtaan kaartamalla hinauskoneen perään.Tällainen perään kaartaminen menee kuitenkin
helposti pitkäksi. Pitkäksi menoa seuraa luonnollisesti kaartaminen vastakkaiseen suuntaan Ja
yhä tiukempi kallistus. Koneen jatkuvuudesta ja ohjainten hitaudesta johtuen purjekonetta on
vaikea pysäyttää tällaisen kallistelun jälkeen hinauskoneen perään.
Ainoa oikea tapa onkin oikaista siivekkeillä ja jalalla purjekoneen kallistus samaksi kuin
hinauskoneella. Kun kallistukset ovat samat, voidaan sivuttaiskorjaukset taas tehdä jalalla ja
korkeuskorjaukset sauvalla.
On siis muistettava, että sama kallistus hinauskoneella ja purjekoneella on onnistuneen
hinauksen tärkein edellytys. Vasta kun kallistukset ovat samat voidaan muita korjaustoimia
tehdä tehokkaasti.
Pakkotilanteet lekostartissa
Lentoonlähtö hinaavan moottorikoneen perässä on purjekoneelle kriittistä aikaa. Hinauskoneen
moottorihäiriö tai köyden katkeaminen tai irtoaminen saattavat aiheuttaa ongelmia. Paras keino
selvitä näistä ongelmista on valmistautua niihin huolellisesti etukäteen.
Etukäteen valmistautumiseen kuuluu, että pyritään välttämään näitä tilanteita. Toisin sanoen
kiinnitetään köysi aina mahdollisimman huolella ja katsotaan ennen köyden kiinnittämistä, että
se ei ole liian kulunut. Toinen tapa valmistautua näihin vaaratilanteisiin on miettiä ja harjoitella
niitä etukäteen.
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Erityisesti lentoonlähdössä, mutta myös koko hinauksen ajan, on hinauskonetta tarkkailtava
hyvin huolella. Mikäli hinauskoneelle tulee moottorihäiriö, saattaa se ilmoittaa siitä
vaaputtamalla, jos ehtii. Tällöin purjelentäjän on välittömästi irroitettava koneensa hinauksesta.
Köysi saattaa luonnollisesti irrota myös itsestään tai voi käydä niin, ettei hinauslentäjä
ollessaan matalalla ehdi vaaputella lainkaan, vaan joutuu heti irroittamaan köyden. Tällöin
purjelentäjän on heti tiedettävä, mihin hän laskeutuu. Näitä laskualueita on syytä miettiä heti
alusta alkaen kaikilla lennoilla. Jokaiselta kiitoradalta toimittaessa on katsottava, millaisille
alueille miltäkin korkeudelta ylletään.
Jos hinauskatko tapahtuu kentän päällä matalalla, laskeudutaan luonnollisesti suoraan eteen
kiitoradalle. Pidetään huoli nopeudesta, jarrut avataan ja suoritetaan normaali lasku.
Mikäli hinaus on edistynyt jo kentän ulkopuolelle, mutta korkeutta on vielä alle 50 metriä,
joudutaan lasku tekemään kentän ulkopuolelle. Tällöin lasku suoritetaan mieluiten pellolle tai
muulle tasaiselle alueelle. Toisena mahdollisuutena ovat järvet. Voi myös käydä niin, että lasku
on suoritettava metsään.
Laskeudutpa mihin tahansa on syytä muistaa, että nopeuden säilyttäminen on ensiarvoisen
tärkeätä. Vain kone, jolla on nopeutta, voi säilyttää ohjattavuutensa. Ohjattavuus puolestaan on
tärkeä tehtiinpä laskua kentälle tai sitten poikkeustapauksissa kentän ulkopuolelle, jotta laskun
loppuvaiheessa voidaan välttää törmäykset esteisiin tai koneen sakkaaminen pintaan.

Katko hinauksessa:
1) Hinaaja ilmoittaa vaaputtamalla itsellään olevan vaikeuksia. Purjelentäjän on välittömästi
irroitettava.
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2) Mikäli katko tapahtuu alhaalla kentän päällä, voidaan lasku suorittaa suoraan eteen. Mikäli
ollaan jo poistuttu kenttäalueelta, joudutaan matalalta laskeutumaan kentän ulkopuolelle.
Paras vaihtoehto on pelto tai niitty, toiseksi paras järvi ja kolmanneksi paras metsä. Takaisin
ei väkisin pienellä nopeudella ja pienestä korkeudesta tule lähteä kaartamaan. Yli 70 metrin
korkeudesta voidaan jo nopeus säilyttäen kaartaa takaisin ja laskeutua myötätuuleen. Tätä
suuremmista korkeuksista voidaan tehdä lyhennetty laskukierros.
Heti köyden irtoamisen jälkeenkin on muistettava varmistua siitä, että koneella on riittävä
nopeus. Työnnä siis koneellesi tarvittaessa ensin nopeutta ja ryhdy vasta sitten irroittamaan
mahdollista köydenpätkää koneestasi.
Koneesi tarvitsee nopeutta myös ollessasi niin korkealla, että aiot kääntyä takaisin kentälle.
Hyvin matalalla ja pienellä nopeudella suoritettu takaisinkääntymisyritys ei kuitenkaan yleensä
tuota toivottua tulosta, vaan seuraukset voivat olla hyvinkin ikävät.
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Edellä kuvatun kaltaisia köyden irtoamisia, katkeamisia tai moottorikoneen häiriöitä ei tietenkään
satu usein. Tällaisiin harvinaisiinkin tapahtumiin on syytä varautua. Kun olet miettinyt näitä
tilanteita etukäteen, sinun on tosipaikan tullen paljon helpompi toimia nopeasti ja oikein.
Irrottaminen lentokonehinauksesta
Kun hinausyhdistelmä on saapunut sovittuun korkeuteen tai kun olet saapunut haluamaasi
nostoon, valmistaudut irroittamaan. Hinauksesta Irrottaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa.
Ensin on katsottava aiotun kaarron suuntaan, sitten irroitetaan hinauksesta ja vasta sitten
kaarretaan vasemmalle. Katso, irroita ja kaarra. Ilmatilaa valvotaan luonnollisesti jatkuvasti,
mutta aina lentotilaa muutettaessa kiinnitetään siihen erityistä huomiota.

Hinauksesta irrottaminen: Tarkistetaan ilmatila, irroitetaan kone hinauksesta reippaalla
nykäisyllä ja vasta sitten kaarretaan vasemmalle. Hinauskone kaartaa irroituksen jälkeen aina
oikealle.
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Köyttä irroitettaessa on hinauskytkimestä nykäistävä reippaasti ja nykäyksen jälkeen on
hinausköyttä seuraamalla todettava, että se varmasti irtoaa. Vasta tämän jälkeen voi purjekone
lähteä kaartamaan. On sovittu, että irroituksen tapahduttua ja purjekoneen lähdettyä
kaartamaan vasemmalle, kaartaa hinauskone puolestaan aina oikealle.
Hinauksesta irroituksen jälkeen trimmataan kone taas vapaata lentoa vastaavaan nopeuteen.
Konehan trimmataan aina siihen lentotilaan, jossa sitä käytetään.
II.3.2.4

Vintturihinaus

Lentoonlähtö vintturista
Vintturihinaus eroaa lentokonehinauksesta monellakin tavalla. Ehkä keskeisin ero on se, että
vinttauksen aikana purjekone on koko nousun ajan kentän päällä. Lentokonehinauksessahan
joudutaan kiertämään kenttää joskus useitakin kertoja ja olemaan hinauskoneen perässä
kentän ulkopuolella myös pienissä korkeuksissa. Tässä esitetyn kuvauksen lisäksi Suomen
Ilmailuliitto on julkaissut erillisen opiskeluvihkosen ”Vintturihinausohje”.
Vinttaus eroaa lentokonehinauksesta myös siinä, että varsinainen alkukiihdytys ja -nousu
tapahtuvat vinttauksessa huomattavasti lentokonehinausta nopeammin. Matka, jonka
vintattava kone rullaa maassa ennen lentoonlähtöään, on huomattavan lyhyt. Tämän jälkeen
kone pyrkii itsestään nousemaan melko voimakkaasti ja pilotin tehtävänä on oikeastaan hillitä
koneen nousua aivan vinttauksen alussa.
Lentäminen vintturihinauksessa
Kun vinttaus on edennyt noin 50 metriin, voi pilotti ryhtyä vetämään sauvasta varovasti
aloittaakseen varsinaisen nousun. Tätä parasta nousua kestää jonkin aikaa, jonka jälkeen
variometristä havaittava nousunopeus alkaa vähentyä. Kone alkaa saavuttaa sen korkeuden,
jonka se vinttauksesta saa. Mikäli sauvaa kuitenkin edelleen vedetään, useimmat koneet
alkavat nyökkiä selvänä merkkinä siitä, että on aika löysätä veto ja irroittaa kone vinttauksesta.
Vinttauksesta irroitettaessa on kytkimestä syytä vetää kaksi kertaa reippaasti, jotta lanka
varmasti irtoaa. Vinttauksessahan ei pilotti voi nähdä hinauslangan irtoamista, vaan se on
varmistettava juuri mainituilla useilla nykäyksillä hinauskytkimestä.
Vintturihinaus eroaa lentokonehinauksesta siinäkin, että purjelentäjän on pidettävä huolta myös
koneensa nopeudesta. Koneen nopeusmittariin on merkitty se suurin sallittu nopeus, jolla
konetta saa vinttauksessa vetää. Nopeusalueen toisessa päässä on luonnollisesti koneen
sakkausnopeus, jota ei voi alittaa eikä edes lähellä sitä tule lentää. Vinttauksessahan langan
veto kasvattaa siipikuormitusta.
Kokenut vinttaaja pystyy usein hyvinkin tarkasti arvioimaan hinattavan koneen nopeuden.
Kuitenkin saattaa joskus syntyä tilanteita, joissa nopeus pyrkii nousemaan liian suureksi tai
putoamaan liian pieneksi. Tällöin purjelentäjän on ilmoitettava tilanteesta vinttaajalle. Tässäkin
radio on nykyaikaa. Perinteisesti voidaan potkimalla nokkaa puolelta toiselle jalalla ilmoittaa
siitä, että hinausnopeus on liian suuri. Mikäli hinausnopeus on liian pieni, vaaputetaan konetta
puolelta toiselle. Havaittuaan purjelentäjän merkit, vinttaaja säätää nopeuden oikeaksi.
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Alkunousu on loiva. Turvallisesta korkeudesta (n. 50 m) jatketaan nousua jyrkkänä
lakikorkeuteen, jossa oikaistaan vaakalentoon ja irroitetaan vaijeri vetämällä kaksi kertaa
reippaasti kytkimestä. Irroituksen jälkeen lennetään suoraan vintturin yli, jotta varmistetaan
langan irtoaminen.
1)
Jos vaijeri katkeaa tai veto keskeytyy matalla (alle 100 m), työnnetään koneelle heti
nopeutta, irroitetaan vaijeri ja lasketaan suoraan eteen.
2)
Jos hinaus keskeytyy yli 150 m:n korkeudessa, voidaan nopeuden oton ja irroituksen
jälkeen kaartaa lyhennettyyn laskukierrokseen. Lähtöpaikan ja vintturin välillä on puhelin- tai
radioyhteys.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

93

Vinttauksessa suoraan vastatuuleen ei purjelentäjältä edellytetä erityisiä toimia. Jos sen sijaan
tuulee sivusta, joutuu purjelentäjä nousun aikana korjaamaan tuulen vaikutusta, jotta
hinauslanka ei sortuisi kauas kentän ulkopuolelle irroituksen jälkeen. Tuulta vastaan
sorratetaan purjekonetta sekä antamalla tuulenpuoleista jalkaa, että kallistamalla konetta
tuuleen päin. Kovalla sivutuulella konetta on sorratettava hyvinkin voimakkaasti, jotta lanka
irroituksen jälkeen tosiaan jäisi kenttäalueelle.
Pakkotilanteet vintturistartissa
Vintturistartin ongelmat liittyvät oikeastaan vain kahteen asiaan. Kulumisesta aiheutuvia
vinttauslangan katkeamisia tapahtuu aika ajoin. Erittäin harvinaista sen sijaan on, ettei
vinttauslanka irtoaisi silloin kun sitä halutaan.
Hinauslangan katketessa vintturistartissa on aina ensimmäinen toimenpide sauvasta
työntäminen. Sauvasta työntämällä saadaan koneelle nopeutta, jolloin ohjattavuus säilyy ja
voidaan turvallisesti lähteä laskeutumaan. Jos korkeutta on vähän lasketaan suoraan eteen.
Jos korkeutta on paljon, voidaan tehdä normaali tai ainakin lyhennetty laskukierros.
Vintturistartista ei milloinkaan jouduta laskemaan kentän ulkopuolelle, koska koko nousu
tapahtuu kentän päällä. Katkenneen hinauslangan loppuosa irroitetaan vasta sitten, kun
koneelle on varmuudella saatu riittävä nopeus. Ensimmäisenä ei siis ole syytä kiirehtiä
irroittamaan langanpätkää, vaan huolehtia nopeudesta.
Irrottaminen vintturistartin jälkeen
Vinttauksesta irroittamisen jälkeen purjekone lentää välittömästi suoraan vintturin yli, jolla
varmistetaan se, että hinausvaijeri tosiaan on irronnut. Vinttauskytkinhän on muotoiltu siten,
että vedon tullessa takaapäin vaijeri irtoaa, vaikka hinauskytkimestä ei sitä irroitettaisikaan.
II.3.3

Termiikkilennon perusteita ja käyttäytymissääntöjä

Hyvä lentokoneen ohjaustaito, kyky käyttää koneen laitteita ja varusteita sekä
ilmaliikennesäännösten ja turvallisuusmenetelmien sisäistäminen ovat purjelentäjälle
ehdottoman välttämättömiä. Niiden asema on kuitenkin välineellinen. Niinkuin purjelennon
nimikin kertoo, oleellisinta on lentämien ilmakehän voimien avulla purjehtien.
Purjelentäjien tarvitsemia nousevia ilmavirtoja syntyy monella tavalla: Kun tuuli kohtaa
nousevaa maastoa syntyy rinnetuuli, vuorijonot aiheuttavat laajoja aaltovirtauksia ja
ilmamassojenkin välillä syntyy aaltoilmiöitä.
Suomen pienimuotoisessa maastossa merkittävin nostojen lähde on termiikki, auringon
säteilyn aiheuttamista paikallisista lämpötilaeroista syntyvät nousevat virtaukset.
II.3.3.1

Nostavat ilmavirtaukset eli termiikit

Termiikki on ilman lämpötilaeroihin perustuva pystysuora virtaus. Lämmin ilma on kevyempää
kuin viileä. Ympäristöään lämpimämpi ilma pyrkii nousemaan ylöspäin ja viileämpi ilma
vastaavasti painumaan alemmaksi.
Tämän ilmiön huomaat esimerkiksi saunassa, jossa ylälauteilla on kuuminta ja
herkkänahkaisimmat istuvat lattian rajassa viileämmissä olosuhteissa. Myös kynttilän tai
kuuman lieden yläpuolella voit todeta nousevan kuuman ilmapatsaan.
Ilmakehässä paikallisia lämpötilaeroja syntyy lähinnä auringon paisteen vaikutuksesta. Toiset
maastokohdat lämpenevät enemmän kuin toiset. Kuumien alueiden yläpuolella ilma lämpenee
ja tulee ympäröivää ilmaa kevyemmäksi. Suotuisissa oloissa tämä lämmennyt ja keventynyt
ilma sitten nousee ylöspäin ja tarjoaa ilmaista energiaa purjelentäjille, niin linnuille kuin
ihmisille.
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Otolliset olosuhteet termiikille ovat ilmakehässä silloin, kun ilman lämpötila selvästi laskee
ylöspäin mentäessä. Silloin nousevan lämpimän ilmamäärän ja ympäröivän ilman lämpötilaero
säilyy pitäen virtausta yllä.
Kun tietty ilmamäärä on aloittanut matkansa ylöspäin, se ilmakehän paineen alentuessa
laajenee ja laajetessaan jäähtyy, kun entinen lämpömäärä jakautuu suurempaan tilavuuteen.
Ilma jäähtyy tällöin n. 1°C sadan metrin nousua kohti. Jos ympäröivän ilman lämpötila laskee
tätä ns. kuiva-adiabaattista arvoa enemmän, on ilmakehän tasapainotila epävakaa ja
pystyvirtaukset voimakkaita.
Purjelentäjien onni on, että nousevat virtaukset ovat kapeita ja voimakkaita, kun taas laskevat
virtaukset ovat enimmäkseen laajoja ja hyvin hitaita. Voimakkaita paikallisia "laskevia" toki
myös esiintyy.
Nousevat virtaukset eli termiikit, ovat voimakkuudeltaan yleisesti 1 - 2 m/s ja sangen usein 2 - 3
m/s. Termiikkiä esiintyy keväästä syksyyn, kun auringon paiste on riittävän voimakasta ja kun
maamme ylle kulkeutuu labiileja, yläosiltaan kylmiä ilmamassoja.
"Kelipäiviä" on usein jo huhtikuussa ja parhaimmillaan kausi on toukokuusta heinäkuuhun.
Elokuussakin on usein aivan kelvolliset kelit ja syksyn mittaan ne sitten rauhoittuvat.
Talvella ilma on vähäisen auringonpaisteen, lumipeitteen ja voimakkaan lämmön ulossäteilyn
vuoksi lähellä maanpintaa kylmintä, eli hyvin stabiilia. Tämä on helposti havaittavissa laajoina,
vaakasuorina kerroksina makaavista usva- ja savupilvistä. Pystysuoria virtauksia ei juuri
esiinny.
Kumpupilven eli cumuluksen synnyttää sama luonnonilmiö, joka pitää purjelentäjänkin ilmassa:
Paikallinen pystysuora konvektiovirtaus eli termiikki. Riippuen siitä, miten korkealle epävakaata
ilmaa riittää, eli miten korkealle termiikki pääsee nousemaan, ovat kumpupilvet litteitä
hattaroita, kauniita kukkakaalimaisia kumpuja tai korkeita torneja. Yhteistä niille on tiivis ja
selvärajainen ulkonäkö ja useimmiten tumma, tasainen pohja.
II.3.3.2

Lentäminen termiikissä

Termiikin löytäminen ja sen tehokas hyväksikäyttö ovat purjelentäjän perustaitoja.
Edellä kerrottiin termiikin synnystä ja sen "oireista" ympäristössä. Maaston ominaisuuksien ja
kumpupilvien avulla paikannetaan termiikin todennäköinen sijainti, otetaan huomioon tuulen
vaikutus ja ryhdytään etsintään.
Helpointa on lentää noston syntypaikan yli tai nostoa merkkaavan cumuluksen ali tuulen
suunnassa, jolloin todennäköisesti osuu nostoon.
Kun on irrottautunut hinauksesta kentän lähialueella ja korkeutta on vähän, on turvallisinta
hakea nostoja vastatuulen puolelta. Silloin voi helposti liitää myötätuuleen laskukierrokseen, jos
nosto ei tärppääkään.
Luonnon moninaisuus ja arvaamattomuus pitävät kyllä huolen siitä, että varmimmatkaan merkit
eivät aina pidä paikkaansa. Sangen hyödyllistä on tarkkailla kumpupilvien kehitystä joskus
kaikessa rauhassa, jolloin oppii ennakoimaan niiden elinvaiheita eikä eksyile yli-ikäisten ja jo
hajoavien pilvien alle.
Kannattaa myös hankkia kyselemällä tietoa kentän ympäristön termiikkilähteiden toiminnasta
eri olosuhteissa, erilaisilla tuulilla ja eri vuorokaudenaikoina. Kaikki lähteet eivät aina toimi. Kun
"keli" sitten toimii, se toimii hyvin johdonmukaisesti. Pilvien elinikä ja kehitys, termiikkilähteiden
toiminnan laatu ja määrä sekä nostojen koko, esiintymistiheys ja rakenne pysyvät
samakaltaisina useitakin tunteja.
Nostoon saapuminen
Nouseva termiikki aiheuttaa ympäröiväänkin ilmaan häiriöitä, joten useimmiten nostoon tullessa
tuntuu koneessa ravistusta, saattaapa noston reunalla laskeakin. Kun sitten selvästi nostaa,
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maltetaan vielä muutama sekunti, ja sitten kaarretaan. Kentän lähialueella kaarretaan
vasemmalle. Ja ennen kaartamista tarkistetaan ilmatila.
Ensimmäisen kaarron aikana hahmotetaan noston muoto ja koko. Jos kaarto ei osu suoraan
noston keskustaan, täytyy seuraavien kaartojen aikana muuttaa lentorataa keskustaa kohti, eli
"keskittää" nostoon. Kun ensimmäinen kaarto tehdään säännöllisenä ja loivahkolla
kallistuksella (n. 30°) saadaan variometrejä tarkkailemalla ja "takapuolitunnollakin" selvä
käsitys siitä, missä nosto on voimakkaimmillaan ja missä taas heikoimmillaan. Saattaapa osa
kaarrosta olla kokonaan noston ulkopuolellakin.
Aurinkoa ja maastomerkkejä apuna käyttäen pannaan paras ja huonoin sektori merkille.
Keskittäminen
Kun noston ydin on paikannettu, venytetään kaartoa sitä kohti.
Jos pyritään lentämään termiikin keskelle ja sitten kaarretaan, on seurauksena, että osa
kaarrosta on noston reunalla tai jopa noston ulkopuolella. Tarkoituksena on lentää tiukasti
ytimen ympäri, ikään kuin istuttaa kaarron puoleinen siivenkärki noston ytimeen.

Termiikkiin keskitetään venyttämällä kaartoa aina siihen suuntaan, jossa nosto on
voimakkainta. Keskittämisessä ei kuitenkaan tule hätiköidä, sillä silloin voi hukata koko noston.
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Jos esimerkiksi havaitaan, että nokan ollessa kohti aurinkoa nostaa oikein reippaasti ja muilla
suunnilla vähemmän, oikaistaan kaarto tai loivennetaan sitä seuraavalla kierroksella hieman
ennen kuin nokka on taas päin aurinkoa. Kun nosto sitten on voimakkaimmillaan kaarretaan
taas ytimen ympäri.
Tuuli vaikuttaa termiikkiin siten, että noston muoto venyy ja paras kohta jää tuulen puolelle. Eli
tuulisella säällä löytyy noston keskus usein venyttämällä kaartoa vastatuuleen. On kuitenkin
hyvä muistaa, että tuulen puolella noston raja voi olla hyvin jyrkkä eli liian ahnas keskittäminen
voi viedä kokonaan noston läpi.
Kumpupilvi muodostuu voimakkaimmin parhaan noston kohdalla ja kasvaa siinä myös
korkeimmaksi. Tämän takia on pilven pohja tummin juuri siinä. Korkealla lennettäessä tämäkin
on hyvä vihje noston keskustan sijainnista. Usein pilven auringonpuoleinen reuna on aktiivisin
ja nostoa kannattaa hakea auringon suunnasta.
Noston rakenne vaihtelee päivästä toiseen ja päivittäinkin sääolosuhteista riippuen. Kapeassa,
terävässä nostossa kannattaa kaartaa melko jyrkästi pysyäkseen siinä. Jyrkässä kaarrossa
kone vajoaa enemmän, mutta parempi nosto termiikin ytimessä kompensoi tämän. Laajassa
tasaisessa nostossa kannattaa lentää loivalla kallistuksella ja pienehköllä nopeudella parhaan
nousunopeuden saavuttamiseksi.
Joskus termiikki on epämääräistä, kuplivaa tai alati vaihtelevaa. Silloin on oltava valpas ja
muutettava lentorataansa parhaan noston mukana. Tällöin on erityisesti varottava muita
koneita.
Nostosta poistuminen
Kun on noustu suurimpaan mahdolliseen tai suurimpaan sallittuun korkeuteen, on nosto
jätettävä. Rajan voi muodostaa noston loppuminen tai selvä heikentyminen, pilven läheisyys
(pystysuora välimatka ei saa olla alle 300 m) tai lennonjohdon asettama korkeusrajoitus.
Jo hyvissä ajoin ennen nousun lopettamista on oltava selvillä jatkosuunnitelma, joko
suuntaaminen kotiin tai seuraavaan nostoon.
Kun suunnitelma on tehty, kannattaa aiottu lentosuunta panna merkille auringon tai jonkun
selvän maastomerkin suhteen. Näin ei pääse tapahtumaan virhettä nostosta lähdettäessä.
Noustessa voidaan huomata esimerkiksi, että nokan osoittaessa kentälle on aurinko
vasemmalla tai, että lähikaupungin suunnassa näkyy kehittyvän virkeä pilvi. Näitä tietoja
sovelletaan termiikkikaarrosta oikaistaessa, ja ollaan heti menossa suunnilleen oikeaan
suuntaan.
Kaarrettaessa on käytetty verrattain pientä nopeutta. Noston ympärillä olevan laskevan läpi on
kuitenkin päästävä pian. Niinpä viimeisen kaarron aikana kannattaa nopeutta asteittain lisätä
hieman niin, että sopiva liitonopeus on saavutettu nostosta lähdettäessä.
Termiikin vaihto
Purjelentäjän käyttäytyminen liitäessään nostosta toiseen riippuu siitä, haluaako hän saavuttaa
mahdollisimman suuren keskinopeuden vai selvitä mahdollisimman pienellä korkeuden
menetyksellä, ja päästä näin mahdollisimman kauas.
Voidakseen nämä aikeensa toteuttaa purjelentäjän on tunnettava koneensa suorituskyky, jota
kuvaa sen käsikirjasta löytyvä polaarikäyrä. Polaarikäyrässä on kuvattu koneen lento- ja
vajoamisnopeuden suhdetta eli toisin sanoen nostovoiman ja vastuksen suhdetta. Tyynessä
säässä se kuvaa myös lennetyn matkan suhdetta menetettyyn korkeuteen.
Polaarikäyrää tutkimalla saadaan selville kuhunkin tilanteeseen sopiva liitonopeus, esimerkiksi
se nopeus X, jolla kannattaa liitää tiettyyn vastatuuleen päästäkseen mahdollisimman pitkälle.
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Liitäminen nostojen välillä
Paikallislennoilla ja vielä ensimmäisillä matkalennoillakin kannattaa pyrkiä liitämään korkeutta
säästäen. Näin vältetään joutuminen mataliin, jossa noston löytäminen ja siihen keskittäminen
on vaikeampaa.
Polaarikäyrästä on helppo löytää koneen edullisin liitonopeus tyynessä säässä. Se on sanottu
käsikirjassa muutenkin. Tämä nopeus on lähellä koneen pienimmän vajoaman nopeutta eikä
ole kaukana miniminopeudestakaan. Myötätuulitilanteessa ei siis ole sanottavaa hyötyä
parasta tyynen sään liitonopeutta hitaammasta lentämisestä.
Vastatuulitilanne on erilainen. Kärjistetty esimerkki on tietysti tilanne, jossa tuulen nopeus on
sama kuin koneen lentonopeus. Silloinhan kone ei pääse lainkaan eteenpäin maaston suhteen.
Nopeuden kasvattaminen lisää koneen vajoamisnopeutta, mutta samalla kone pääsee edes
jonkin verran eteenpäin.
Kullakin konetyypillä on jokaista tuulen nopeutta vastaava paras liitonopeus. Tarkat arvot
löytyvät polaarikäyrästä. Käyrän nollapistettä, origoa, siirretään aina tuulen nopeuden verran
oikealle, ja piirretään sitten uusi tangentti tästä pisteestä käyrälle. Näin voi laatia itselleen
taulukon, josta voi katsoa neuvoja liitoja suunnitellessaan.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vastatuuleen liidettäessä lisätään koneen parhaan
liitosuhteen nopeuteen 1/3 vastatuulen nopeudesta. Niinpä, jos koneen paras liitosuhde
saavutetaan nopeudella 85 km/t, ja vastatuuli on 18 km/t (n. 10 solmua) käytetään
liitonopeutena 85 + 6 = 91 km/t. Vaikka tämä arvo ei vastaisikaan tarkoin polaarikäyrästä
saatavaa arvoa, on se parempi kuin liian pienen nopeuden käyttäminen. Tämä menetelmä on
käyttökelpoinen silloin kun konekohtaista taulukkoa ei ole käsillä.
Pitemmillä matkalennoilla, kun keskinopeudella alkaa olla merkitystä, käytetään sekä tuulen
että nostojen voimakkuuden mukaan korjattuja liitonopeuksia. Mutta se onkin jo toinen juttu,
johon palataan matkalentojen yhteydessä.
II.3.3.3

Lentoturvallisuus termiikissä

Purjelennon luonteesta johtuu, että samalla alueella on yhtäaikaa lentämässä paljonkin
koneita, hyvin usein monta samassa nostossa. Jotta kaikki tulisivat keskenään turvallisesti
toimeen, on ehdottomasti syytä opetella eräitä seikkoja, jotka jokaisen purjelentäjän tulee
tietää:

•
•

Purjekone, jonka havaitset ajoissa ja pidät näkyvissä ei muodosta uhkaa.

•
•
•
•

Termiikissä kaarretaan samaan suuntaan kuin muutkin siinä olevat koneet.

•

Jos nostoasi kaukaa lähestyvä kone on samalla korkeudella tai alempana, ei siitä ole
huolta. Pidä erityisesti silmällä korkeammalta lähestyviä koneita.

•

Kaikkien samassa nostossa olevien lentäjien on nähtävä toisensa koko ajan, ja heidän on
pyrittävä säilyttämään riittävä korkeusero.

•

Älä kiinnitä liikaa huomiota yhteen lähellä lentävään koneeseen. Suurin vaara muodostuu
niistä koneista, joita et ole vielä nähnyt.

•

Vilkuta välillä termiikin toisella puolella lentävälle kaverille varmistaaksesi, katsooko hän
ulos. Jos kaveri ei vilkuta takaisin, on aika poistua.

Termiikkiin tullessasi liity varovasti oikeaan asemaan jyrkentäen kaartoa asteittain. Pysy
mieluummin ensimmäistä konetta alempana.
Liittyessäsi usean koneen puljaan älä koskaan vedä pystyyn ylimääräisellä nopeudella.
Jos pulja näyttää liian tiheältä, älä liity siihen.
Lentäessäsi termiikissä toisen koneen kanssa samalla korkeudella, suorita aina
samankeskeisiä ympyröitä samalla nopeudella. Jos tämä ei ole mahdollista, oikaise,
poistu nostosta ja liity siihen uudelleen alempana jos mahdollista.
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•

Tyypistä riippuen on koneissa eri tilanteissa kuolleita kulmia, joihin näkeminen on vaikeaa
tai mahdotonta. Näissä tilanteissa ole erityisen valpas.

•

Jos menetät naapurisi näkyvistä älä koskaan oleta, että hän kyllä näkee sinut. Ainoa
ratkaisu on poistua.

•

Jos nouset paremmin kuin viereinen pulja, pidä sitä silmällä. Pian he tulevat sinun
nostoosi.

•

Älä takerru oikeuksiisi termiikin löytäjänä. Jos joku lentämistäsi estää saati vaarantaa,
niin poistu.

•

Älä lennä pilven pohjassa. Jollakin toisella saattaa olla samat aikeet, eikä näkymätöntä
pysty väistämään.

•

Kierrä kaksipaikkaiset koulukoneet erityisen kaukaa, muuten estät opettajan työtä tai
pelotat yksin lentävää oppilasta.

•

Rinnetuulessa sillä, jolla on rinne oikealle puolellaan, on etuajo-oikeus. Jätä sille reilusti
tilaa.

•

Rinnetuulessa saa lentää toisen koneen ali vain jos korkeusero on vähintään 30 m.

II.3.4

Laskukierros ja lasku

Startin ohella lasku on toinen lentämisen kriittinen vaihe. Siksi laskun harjoittelemiseen
kiinnitetäänkin koulutuksen aikana paljon huomiota. Säännöillä ja harjoituksilla pyritään siihen,
että jokainen lasku olisi yhtä turvallinen.
II.3.4.1

Laskukierros

Laskukierros on säännöllisen muotoinen kuvio, jota käytetään lähes kaikissa laskuissa, myös
moottorikoneilla. Sen tehtävänä on varmistaa, että laskusta tulisi aina yhtä onnistunut.
Laskukierros auttaa myös muita lentäjiä ja maassa olijoita tekemään tarkempia ennusteita
laskeutuvan koneen toiminnasta. Laskukierros ei siten ole itsetarkoitus, vaan ilmailun historian
aikana kehittynyt menetelmä, jolla turvallisuutta voidaan lisätä.
Laskukierros on suorakaiteen muotoinen. Siinä on kolme osaa: myötätuuliosa, perusosa ja
loppuosa eli finaali.
Myötätuuliosa on radan suuntainen ja se aloitetaan noin 250 metrin korkeudesta käytössä
olevan kiitotien vastakkaisen pään sivusta. Myötätuuliosa lennetään siis nimensä mukaisesti
myötätuuleen.
On varmasti hyödyllistä ajatella, että laskukierros on vakio ainoastaan kokonaisajan suhteen.
Kovalla tuulella myötätuuliosa sujuu nopeasti ja finaali kestää vastaavasti pitempään.
Perusosan kesto on melko vakio. Loppuosan on oltava riittävän pitkä, koska siinä varsinaisesti
valmistaudutaan laskun suoritukseen.
Myötätuuliosan jälkeen kaarretaan perusosalle, joka on kohtisuoraan kiitoradan jatketta
vastaan. Kaarto on normaali keskikaarto.
Perusosalta suoritetaan taas 90°:n kaarto loppuosalle ja näin ollaankin valmiita laskuun.
Edellä todettiin, että laskukierros on aina määrämuotoinen. Useimmiten kentillä käytetään
vasemmanpuoleista laskukierrosta. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä perusosakaarto että
finaalikaarto suoritetaan vasemmalle.
Joillakin kentillä voidaan erityisolosuhteiden vuoksi käyttää myös oikeanpuoleisia
laskukierroksia. Näistä oikeanpuoleisista laskukierroksista ilmoitetaan kuitenkin aina kyseisen
kentän näkölähestymis- eli VAC-kartassa.
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Myötätuuliosa, perusosa ja loppuosa eli finaali. Laskukierroksen maantieteellinen suuruus
määräytyy tuulen suunnan ja voimakkuuden mukaan. Tyynellä laajempi kierros, kovalla tuulella
suppeampi jne. Useimmin käytössä on vasemmanpuoleinen laskukierros.
Vaikka laskukierros onkin määrämuotoinen, ei purjekoneen laskukierrosta koskaan voida sitoa
maastomerkkeihin. Tuulen suunta ja voimakkuus sekä laskevat ja nostavat ilmavirrat lopulta
määräävät sen, millainen laskukierros ajetaan. Myötätuuliosan etäisyys kiitoradan keskilinjasta
vaihtelee tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuen 300-500 metriin. Mitä voimakkaampi
tuuli kentältä päin, sitä lähempää voidaan myötätuuliosa tehdä.
Perusosan paikka määräytyy myös tuulen nopeuden ja suunnan mukaan. Mitä voimakkaampi
tuuli kentältä päin eli laskusuuntaa vastaan, sitä lähemmäksi kenttää tehdään perusosa.
Tyynellä säällä laskukierros voidaan suorittaa laajempanakin kuin puuskaisella ja termiikkisellä
säällä.
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Laskupaikan kohdalla myötätuuliosalla tulisi purjekoneella olla korkeutta noin 150-200 metriä.
Mikäli korkeutta on enemmän, voidaan sitä vähentää jarruja avaamalla. Mikäli korkeus näyttää
pienenevän tämän alle, joudutaan laskukierrosta lyhentämään ja lähtemään perusosalle
aikaisemmin.
Laskukierroksen aikana pilotilla on monenlaista puuhaa. Tullessaan laskukierroksen
lähtöpaikalle eli myötätuuliosan alkuun pilotti ilmoittaa radiolla muille koneille ja kentän
maa-asemalle
laskuaikeistaan.
Ilmoitus
on
lyhyt
ja
asiallinen
kuten
aina
radiopuhelinkeskustelut.
Ilmoituksessa mainitaan kutsu, oma tunnus, myötätuuliosa ja radan numero: "Räyskälän
liikenne, OH-817 myötätuuliosalla radalle 12". Valvomattomalla lentopaikalla kukaan ei
luonnollisesti kuittaa ilmoitustasi, mutta sen antaminen on tärkeätä. Tällöin muut tietävät missä
koneesi on ja mitä aiot tehdä.
Myötätuuliosalla kone pannaan myös laskuasuun. Tämä tarkoittaa sitä, että koneen nopeus on
noin 10 km/t parasta liitonopeutta suurempi ja kone trimmataan lentämään tällä nopeudella.
Useimmiten koneiden laskukierrosnopeudet ovat 90 - 110 kilometriä tunnissa. Suuremman
nopeuden tarkoituksena on tehdä koneesta helpommin ohjattava ja turvata ero
sakkausnopeuteen tuuligradientin varalta.
Toisena tavoitteena on päästä mahdollisten laskevien läpi nopeammin, jottei suurta
korkeudenmenetystä tapahtuisi.
Koneen laskuasuun saattamiseen kuuluu myös mahdollisen sisäänvedettävän laskutelineen
ulosotto. Tästä voit myös ilmoittaa radiolla myötätuuliosailmoituksen yhteydessä, mikäli omalla
lentopaikallasi se on tapana. Koneessasi saattaa lisäksi olla laskusiivekkeet, jotka
myötätuuliosalla otetaan lentokäsikirjassa neuvottuun asentoon. Myös jarrujen käyttö on jo
myötätuuliosalta alkaen mahdollista.
Myötätuuliosaa lennettäessä tarkkaillaan muuta ilmatilaa erityisesti laskukierroksessa, myös
oikeanpuoleisessa laskukierroksessa laskuun aikovia koneita. Samoin katsotaan tuulen suunta
ja voimakkuus. Laskupaikan liikenne tarkistetaan. Otetaan huomioon starttaavat koneet,
maahan ankkuroidut koneet, mahdolliset liikkuvat ajoneuvot ja luonnollisesti kentällä liikkuvat
henkilöt. Tultaessa myötätuuliosan loppuvaiheeseen on helppo tarkistaa edessä oleva ilmatila
ja todeta, ettei pitkältä finaalilta ole lähestymässä ketään.
Perusosakaarto vie perusosalle, jolla voit pudottaa korkeuttasi halutussa määrin lentojarruilla.
Myös tässä vaiheessa olet erityisen tarkkaavainen pitkältä finaalilta saapuvien koneiden
suhteen. Tarpeellisen lentonopeuden säilyttäen kaarrat normaalia keskikaartoa finaaliin ja alat
valmistautua laskuun.
Laskuun saattaa joskus tulla useitakin koneita yhtaikaa. Tällöin on noudatettava kentän
pysyväismääräyksiä, joissa laskeutumisjärjestys ja laskeutumisalueet on selvitetty. Yleinen
sääntö on se, että alinna laskukierroksessa oleva kone laskeutuu ensin. Kun kaikki laskeutuvat
koneet noudattavat laskukierrosta, on laskeutuminen kaikille yhtä helppoa.
II.3.4.2 Lasku
Varsinainen lasku alkaa finaalista. Mitä rauhallisempi ja vakaampi on koneen kulku finaalissa,
sitä varmempaa on laskun onnistuminen.
Finaalissa käytetään lentojarruja vajoamisnopeuden kasvattamiseksi. Jarruja käytettäessä
kannattaa ajatella, että niillä on auki ja kiinni -asentojen lisäksi rajattomasti väliasentoja. Jarruja
rauhallisesti avaamalla ja sulkemalla voidaan vajoamisnopeus ja lähestymiskulma säätää hyvin
tarkasti.
Jarruja ei ole syytä pumpata, toisin sanoen avata niitä ja sitten taas äkkiä sulkea, koska
jarrujen avaaminen ja sulkeminen muuttaa koneen nopeutta.
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Mikäli muu laskukierros on onnistunut, voit finaalissa käyttää jarruja puolittain auki, jolloin
sinulla on mahdollisuus avata niitä lisää tai vähentää. Mikäli olet liian korkealla, avaat lisää
jarruja. Jos taas olet liian matalalla, voit lentojarruja pienentämällä pidentää liitomatkaasi.
Koneesi lähestyessä loivennusvaihetta on sinun syytä kuitenkin jättää jarrut lopullisesti
käyttämääsi laskuasentoon. Useimmilla konetyypeillä voidaan turvallisesti laskeutua lentojarrut
täysin auki, kunhan huolehditaan riittävästä nopeudesta. Eräät konetyypit kuitenkin vajoavat
täysillä lentojarruilla niin nopeasti, että hyvän laskun suorittaminen tässä lentoasussa on
hankalaa.

Laskuasussa koneen pyörä on ulkona, laskusiivekkeet on otettu alas ja lentojarrut näkyvät
koneen siivissä. Koneen lentonopeus on myös normaalia liitonopeutta suurempi.
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Laskun osat ja lentojarrujen käyttö laskussa. Lentojarruja käytetään vajoamisnopeuden
lisäämiseksi. Lentojarruja käytettäessä on muistettava erityisesti tarkkailla koneen nopeutta.
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Tällaisten koneiden jarruja on syytä hieman pienentää ennen varsinaista loivennusvaihetta.
Loivennusvaiheessa ja tämän jälkeen loppuvetovaiheessa ei jarruja ole syytä aukoa taikka
sulkea.
Varsinainen lasku muodostuu oikeastaan kolmesta vaiheesta eli loivennuksesta, loppuvedosta
ja laskukiidosta. Ohjaamisen kannalta loivennus ja loppuveto eivät kuitenkaan eroa toisistaan.
Kyseessä on pikemminkin se, että koko varsinaisen laskun ajan sauvaa pikkuhiljaa kiristetään
taaksepäin. Tämä kiristäminen aloitetaan jo loivennuksessa ja sitä jatketaan hitaasti niin, että
loppuveto seuraa luonnollisena osana loivennusta. Loppuveto ei siten ole mikään erillinen
tempaus, vaan vain jatko loivennukselle.

Sivutuulilasku
Sivutuulen sorto loppuosalla kumotaan pitämällä tuulen puoleinen siipi alempana
tai suuntaamalla nokkaa tuuleen päin.
Ennen maakosketusta kone oikaistaan vaakasuoraan ja sen pituusakseli
lentosuuntaan.
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Lentäessäsi finaalissa kenttää kohti ja sovitettuasi vajoamisnopeuden oikeaksi, annat koneen
vajota vähitellen noin viiden metrin korkeuteen. Vielä tässäkin korkeudessa muistat säilyttää
lentonopeuden, jotta sinulla on sitä riittävästi aloittaessasi loivennuksen.
Saavuttuasi noin viiden metrin korkeuteen aloitat loivennuksen kiristämällä sauvaa hitaasti
taaksepäin. Kiristäminen on niin hidasta, että annat koneen kuitenkin kaiken aikaa vajota
lähemmäs maata.
Maanpinnan lähestyessä säilytät lentosuuntasi ja kiristät vetoa vähä vähältä niin, että kone lopulta
on aivan lähellä maanpintaa. Lopuksi pyrit pitämään koneen tässä korkeudessa sauvasta
edelleen kiristämällä. Vähitellen kone kuitenkin vajoaa pintaan ja olet saanut koneesi maahan.
Lasku ei kuitenkaan pääty siihen, että kone on maassa. Koneellasi on vielä huomattava nopeus
ja sinun tulee ohjata sitä kunnes nopeus kokonaan loppuu. Pääasiassa ohjaaminen suoritetaan
sivuperäsimellä, jolla pidetään kone kiitoradan suuntaisena. Siivekkeillä konetta pidetään
vaakasuorassa aivan niin kuin startissakin.
Koneen nopeuden vähitellen hidastuessa ohjaimet menettävät tehoaan ja joudut käyttämään
suurempia ohjainliikkeitä saadaksesi aikaan halutun vaikutuksen. Lento päättyy, kun et enää
pysty pitämään siivekkeillä siipiä vaakasuorassa, vaan kone kallistuu jommalle kummalle puolelle
ja pysähtyy. Konetyypistä riippuen on sauva tällöin joko keskitettävä tai vietävä alas laskeutuvan
siiven puolelle, jotta siiveke ei vahingoittuisi.
II.3.4.3

Laskeutumisen niksejä eri olosuhteisiin

Tyynellä säällä tai tasaisella vastatuulella laskun suoritus on helppoa. Usein kuitenkin tuulee
radan sivusta, jolloin laskuun on valmistauduttava aivan erityisellä huolella. Paitsi että radan
sivusta puhaltava tuuli aiheuttaa helpommin pyörteitä kuin radan suuntainen, joudutaan
sivutuuleen laskeuduttaessa tekemisiin suuntaongelmien kanssa.
Käytössä on kaksi laskeutumismenetelmää, yleensä yhdistettyinä. Kun lähestytään finaalissa ja
tuulee sivusta, nokka pidetään tuuleen päin niin, että lentorata säilyy kiitoradan keskiviivan
suuntaisena. Tällöin kone etenee kylki edellä, mutta kuitenkin haluttuun lentosuuntaan.
Toisessa menetelmässä konetta luistatetaan eli kallistetaan tuuleen päin sitä enemmän mitä
voimakkaampi sivutuuli on. Kuten nokan tuuleen pitämisellä, niin myös viimeksi mainitulla
menettelyllä pyritään siihen, että koneen lentorata säilyisi kiitoradan keskiviivan suuntaisena.
Useimmiten laskeuduttaessa purjekoneella käytetään kuitenkin menetelmiä yhdistettynä siten,
että koneen nokka pidetään tuuleen päin ja samalla tuulen puoleista siipeä pidetään alempana.
Riittävän ajoissa ennen maakosketusta on kuitenkin muistettava oikaista koneen runko
lentoradan suuntaiseksi. Muussa tapauksessa tuloksena voi olla laskutelineen pettäminen.
Jos tuuli on hyvin voimakas, laskeutumiseen vaikuttaa niin sanottu tuuligradientti.
Lähestyttäessä maan pintaa tuulen nopeus vähenee. Samalla koneen ilmanopeuskin vähenee,
koska liike-energian muutoksissa on hitautta. Voimakkaalla tuulella onkin pintaa lähestyttäessä
pidettävä riittävä nopeusvara. Tultaessa puiden latvojen alapuolelle tuuligradientti on jyrkkä ja
varaudutaan vähän työntämään. Ellei nopeusvaraa kuitenkaan ole ei korkeus välttämättä enää
riitä ilmanopeuden lisäämiseen vaikka kuinka työntäisi. Mitä voimakkaampi tuuli on, sitä
voimakkaammasta tuuligradientista on kyse.
Tuuligradientti vaikuttaa myös siinä tapauksessa, että poikkeuksellisesti joudutaan
laskeutumaan myötätuuleen. Tällöin pintaa lähestyttäessä tuulen nopeus vähenee mutta koska
koneella on runsaasti liike-energiaa ilmanopeus pyrkiikin lisääntymään. Tämän vuoksi
myötätuuleen laskeuduttaessa on syytä välttää suuria nopeuksia. Erityisesti pienelle
laskualueelle tultaessa on pitkäksi menon vaara uhkaamassa. Lasku myötätuuleen sisältää
aina ylimääräisiä riskejä. Ohjaimet menettävät tehonsa sangen suurella maanopeudella ja
pilotista tulee matkustaja. Törmäys pieneenkin esteeseen voi johtaa vaurioon.
Laskun päätteeksi tapahtuvasta laskukiidosta on syytä painavasti todeta, että se on suora.
Tällä laskukiidon suoruudella on useitakin tavoitteita. Kun rullaat suoraan, pystyvät jäljessäsi
laskeutuvat koneet paremmin ennakoimaan toimintaasi. Toisaalta maassa tapahtuvaan
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kurvailuun liittyy aina omat riskinsä, kuten hallitsemattomat pyörähdykset. Malta siis mielesi ja
rullaa suoraan.
II.3.4.4

Toiminta laskun jälkeen

Laskun jälkeen kone luonnollisesti toimitetaan pois laskualueelta. Tätä varten ovat toverisi jo
valmiina eikä heitä toivottavasti tarvitse kehoittaa hakemaan konetta. Koneen kuljettaminen
takaisin starttipaikalle tapahtuu samoin kuin muukin liikuttelu maassa. Erityisesti on varottava
muita laskeutuvia koneita.
II.3.4.5

Tarkkuuslasku merkitylle saralle

Olet jo oppinut laskukierroksen merkityksen. Erityisen tärkeää laskun huolellinen suunnittelu ja
valmistelu ovat silloin, kun suoritat niin sanottua maaliinlaskua laskualueelta erotetulle saralle.
Harjoitussaran mitat ovat noin 30 x 200 m ja harjoituksen tarkoitus on tietysti
valmentautuminen todelliseen maastolaskutilanteeseen.
Onnistuneen sarkalaskun edellytys on arviointikyky: on osattava arvioida korkeutta, etäisyyttä
ja tuulen vaikutusta. Vieraassa paikassa ei korkeusmittariin voi luottaa, koska maaston korkeus
vaihtelee. Myöskään ei kotikenttä kiitoratoineen ole helpottamassa laskukierroksen mittojen
arviointia.
Jokaisella lennolla kannattaakin tutkia miltä maasto ja maisema miltäkin korkeudelta näyttävät,
miltä näyttävät alla olevat maaston piirteet ja miltä näyttää horisontti. Korkealla lennettäessä
eivät esimerkiksi Suomen pienimuotoisen maaston korkeuserot näy.
Laskukierroksessa pane merkille missä kulmassa laskupaikka milloinkin näkyy. Jos olet
esimerkiksi myötätuuliosalla liian lähellä, näkyy laskupaikka jyrkässä kulmassa lähes koneen
alla. Jos taas olet liian kaukana, näkyy laskupaikka loivassa kulmassa horisontin tuntumassa.
Samoin voit perusosalla tarkastella lähestymiskulmaa ja lentojarrujen käyttötarvetta.
Jos laskukierros on liian matala tai laaja, voi lasku jäädä vajaaksi. Jos taas ajaudut liian lähelle
liian korkealla, et ehkä mahdu koko saralle.
Loppuosalla näet hyvin, minne olet menossa. Se kohta maan pinnalla, mihin lentoratasi vie,
pysyy näkökentässä samassa paikassa. Ne pisteet, joiden yli lennät painuvat nokan alle
näkymättömiin. Vastaavasti ne pisteet, joita et saavuta, näyttävät nousevan kohti horisonttia.
Oikein suoritettu laskukierros tuo sinut noin 70 - 100 metrin korkeudessa loppuosalle, tuulen
voimakkuuden määräämälle etäisyydelle. Nyt vakautat lentoratasi: Pidät nopeuden oikeana
korkeusperäsimellä ja säädät liukukulmasi sopivaksi lentojarruilla. Lentoratasi tulisi olla nyt
lähes suoraviivainen ja viedä laskusaran alkupäästä valittuun tähtäyspisteeseen. Tämä piste
pysyy siis näkökentässä samassa paikassa.
Jos tähtäyspisteesi pyrkii painumaan nokan alle, olet menossa sen yli. Jyrkennä siis
liukukulmaasi avaamalla lentojarruja. Jos taas tähtäyspiste nousee näkökentässä, olet
jäämässä vajaaksi ja liukukulmaa on loivennettava vähentämällä lentojarruja.
Pyrit siis pitämään lentoratasi vakaana ja lennät vakionopeudella liukupolkuasi pitkin kohden
tähtäyspistettäsi. Laskun loppuvaiheessa suoritat tietysti normaalisti loivennuksen ja
loppuvedon. Maakosketus siirtyy tämän vuoksi kauemmaksi ja kosketuspiste on 20-40 metriä
tähtäyspisteen takana.
Lyhyesti siis näin:

•

Kun laskupaikka on valittu, liityt myötätuuliosalle noin 250 metrin korkeudessa. Säädät
nopeuden olosuhteisiin sopivaksi ja pidät etäisyyden laskupaikkaan oikeana.

•

Perusosan paikka määräytyy tuulen ja korkeuden mukaan. Kun laskukierros on oikein
suunniteltu ja toteutettu, on perusosalla aikaa arvioida ja säätää lähestymiskulmaa. Jos
kulma näyttää liian jyrkältä, voit käyttää jarruja jo myötätuuliosalla. Jos kulma taas on
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hyvin loiva, eli olet liian kaukana ja matalalla, on aihetta lyhentää kierrosta kaartamalla
kohti kenttää.

•

Loppuosalla pyrit heti vakauttamaan liukupolkusi. Pidät nopeuden riittävänä ja säädät
jarruilla liukukulman sellaiseksi, että se vie sinut suoraviivaisesti reunaesteiden yli kohti
tähtäyspistettä saran alkupäähän. Mitä aikaisemmin saat lentoratasi vakautetuksi, sitä
tarkempi ja parempi lasku on odotettavissa. Pinnan tuntumassa loivennus, ja kas, olet
laskeutunut tyylikkäästi haluamasi kosketuspisteen tuntumaan ja kone pysähtyy saralle.

Harjoittele joka lennolla korkeuden, etäisyyden ja kulmien arviointia. Säädä laskukierrosnopeus
ohjaimilla ja trimmillä ja liukukulma lentojarruilla. Sekä ohjaimia että jarruja tulee käyttää
joustavasti. Tapahtumien kulkua pitää arvioida valppaasti ja ennakoida jatkuvasti. Silloin
tarvittavat toimenpiteet saa suoritetuksi ajoissa ja oikein. Tuloksena on tarkkoja ja turvallisia
laskuja.
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II.4

SÄÄOPPIA PURJELENTÄJÄLLE

II.4.1

Säätiedot ja niiden hyödyntäminen

Jos silmiin osuva auringonsäde herättää sinut kuuden aikaan aamulla, ei ole syytä suinpäin
sännätä kentälle. Saattaa olla, että kyseessä on päivänsäde viimeinen: talon takaa kohoileva
raskas pilvirintama valuttaa kentälle päästyäsi sadevedet ja ilmailutoiveet pintaan. Vielä
enemmän harmittaa jälkeenpäin, jos aamulla ikkunaan ropiseva sade saa sinut kääntämään
kylkeä, ja uudestaan herättyäsi toteat, että taivaalla purjehtiikin kauniita kumpupilviä. Niistä
jokaiseen nousee maasta lämmin ilmavirtaus, termiikki, nosto eli tintti, joissa kaikki koneet jo
kaartelevat korkeutta keräämässä.
Keliä et siis kertakaikkiaan näe makuuhuoneen ikkunasta. Vähin, mitä voit tehdä, on mennä
ulos ja katsoa taivasta joka puolelle horisonttiin saakka. Muista, että purjelentokoulutuksessa
on näkyvyyden vaakasuoraan oltava vähintään 8 km ja pilvien alarajan vähintään 450 metriä.

Kesäaikana voit noin kello seitsemän aikoihin arvostella näkemääsi aivan karkeasti seuraavalla
tavalla:

PILVIKERROS
MATALALLA TAI
SUMUA

AURINKO KUULTAA
LÄPI

ILMA ON KIRKASTUMASSA

TASAISEN
HARMAATA

PARASTA ODOTTAA

TAIVAS
PILVESSÄ

PILVIKERROS
KORKEALLA

AURINKO KUULTAA
LÄPI

TASAISEN HARMAATA
TAI TUMMIA
PILVIMÖYKKYJÄ

”MÄENLASKUT” ALUKSI
MAHDOLLISIA. ILMA ON
HUONONEMASSA

PARASTA ODOTTAA

Vaikka maan pinnalla olisi tyyntäkin, pilvet voivat liikkua. Keliä arvosteltaessa onkin katsottava
pilvien liikkeistä, koska pintatuuli ja ylätuuli voivat olla aivan erisuuntaisia. Pilvien tulosuunnan
sää lähestyy havaintopaikkaasi, ja sitä voit arvioida edellä olevan mukaisesti. Kova tuuli kertoo,
että säässä on tapahtumassa muutosta hyvään tai huonoon suuntaan. Maaston epätasaisuus
aiheuttaa ilman virtaukseen pyörteisyyttä eli turbulenssia, joka kovalla tuulella voi ulottua
satojen metrien korkeuteen ja hämmentää kokematonta ohjaajaa. Jos tuuli puhaltaa kiitotien
poikki, sekä nousuun että laskuun tulee yksi vaikeusaste lisää. Kova tuuli ei siis ole aivan
ensimmäisten koulukeikkojen keli.
Aamusumu ei välttämättä merkitse huonoa lentopäivää. Päin vastoin, kun auringon lämpö on
haihduttanut sumun, saattaa sukeutua jopa erinomainen purjelentokeli. Sen sijaan illalla, kun
ilma auringon painuttua alemmas alkaa kylmetä, sumusta voi tulla todellisia huolia. Joillakin
Suomen purjelentokentillä jäähtymisestä johtuva pintasumu saattaa muutamassa minuutissa
peittää koko kenttäalueen. Erityisesti myöhään startanneen mopuilijan konseptit menevät
laskuun pyrkiessä helposti sekaisin, kun kentän pinnasta ei enää saa minkäänlaista havaintoa.
Turvallinen ohje on: jos sumua ilmestyy kentän alanurkkaan, koneet halliin !
Itse asiassa olet ollut huolimaton, jos joudut edellä sanotulla tavalla viime tingassa ja vain
lähitunneiksi arvioimaan sään. Tunnollinen purjelentäjä seuraa sään kehitystä päivittäin.
Radion, television ja päivälehtien sääennusteet perustuvat tuhansien havaintopaikkojen
antamiin tietoihin, niiden merkitsemiseen kartalle ja mahdollisuuksien laskemiseen. Niistä saa
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nykyisin varsin luotettavan yleiskuvan sään kehityksestä seuraavaan iltaan saakka. Tarkkaa
lentosäätietoa saat myös YLE:n teksti-TV:n sivuilta, kunhan opettelet lukemaan sinänsä
helppoa koodikieltä.
Sääasemilla tehdään mittaushavaintoja tuulen suunnasta ja voimakkuudesta, ilman
lämpötilasta ja kosteudesta sekä ilmanpaineesta. Pilvisyyden laatua ja määrää sekä pilvien
korkeutta ja käyttäytymistä havainnoidaan mittauksilla ja silmämääräisesti. Samoin
havainnoidaan näkyvyyttä ja esiintyviä sääilmiöitä kuten sateita, ukkosia, sumuja yms.
Luotausasemilla tehdään vetypallojen kantamien radiosondien avulla havaintoja ylempänä
ilmakehässä vallitsevista olosuhteista.
Erittäin tärkeitä havaintovälineitä ovat myös sääsatelliitit, joiden ottamia pilvikuvia voidaan
vastaanottaa paitsi sääasemilla, myös joissakin purjelentokeskuksissa.
Eri tavoin kerätyt säätiedot kootaan meteorologien käyttöön ennusteiden laatimista varten.
Lisäksi meteorologeilla on ennusteiden tekoa varten käytössään tietokoneilla lasketut
numeeristen sääennustemallien tulokset. Ilman näitä tietokone-ennusteita olisi paria päivää
pitempien sääennusteiden laatiminen kokolailla mahdotonta.
Säätietoja ja ennusteita toimitetaan myös sääkarttojen muodossa. Sääkartoissa kuvataan
tietyillä symboleilla säätilaa ja sen kehitystä. Purjelentäjällekin hyvin hyödyllisiä sääkarttoja
julkaistaan mm. monissa päivälehdissä.
Sääkarttojen ja -ennusteiden tulkintaa selvitetään yksityiskohtaisesti kuvasivulla.
Lopulta on mahdollista soittaa, itselleen päivystävälle meteorologille, joita on Tampereella,
Kuopiossa ja Rovaniemellä. Heidänkin numeronsa löydät ILMAILUN SÄÄPALVELU -esitteestä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että nykyisellään meteorologille soittaminen maksaa noin 3€
minuutti. Heillä on käytettävissään yksityiskohtaisimmat tiedot säätilasta. Niiden avulla he
pystyvät vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin:
•
•
•
•

mihin aikaan termiikki alkaa Oripäässä ?
kuinka korkealle pilvien alaraja kohoaa iltapäivällä ?
kuinka monta metriä sekunnissa nostot suunnilleen ovat ?
kuinka suuri on kuuroriski ?

Jos kaiken edellä kerrotun jälkeen itse kentällä kuitenkin on lentokelvoton sää, on aivan turha
hermostua tämän kirjan tekijöille, itselle, lentosääasemalle tai meteorologille. Sään
muuttuminen kuuluu purjelennon riskeihin, ja ennustaminen on vaikeaa, erityisesti
tulevaisuuden. Virheitä siis sattuu. Palautteen antaminen maksulliseen puhelimeen ei
houkuttele, mutta teet aivan oikein, jos joskus kerrot, miten ennuste meni pieleen - siitä voi olla
hyötyä myöhemmin. Epämääräisessä säässä kohdalleen osuneesta ennusteesta kiitollisena
voit vaikka lähettää maisemapostikortin. Ilmailu on yhteistyötä: sääasemilla tärkeässä työssään
ahertavat saavat kovin harvoin myönteistä palautetta, jonka he ansaitsevat.
Ennustaminen on juuri meillä niin vaikeaa, koska Suomi sijaitsee tässä suhteessa hankalassa
kohdassa maapalloa. Asumme kahden ilmamassan, napaseudulta tulevan polaari-ilman ja
päiväntasaajalta peräisin olevan tropiikki-ilman törmäyskohdassa.
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Suomen lentokentät ja sääpalvelualueet, lähde AIP GEN 3.5-8 (joulukuu 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Enontekiö
Jäkäläpää
Ivalo
Vuotso
Tulppio
Kittilä
Aavahelukka
Sodankylä
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Kemi
Kuusamo
Pudasjärvi
Hailuoto
Oulunsalo (Oulu)
Pattijoki (Raahe)
Vaala
Kajaani
Kuhmo
Haapavesi
Ylivieska
Kokkola (Kruunupyy)
Kärsämäki
Pyhäsalmi
Iisalmi
Sonkajärvi-Jyrkkä
Rautavaara
Vaasa
Kauhava
Menkijärvi
Kivijärvi
Viitasaari
Kuopio
Joensuu
Kauhajoki
Alavus
Ähtäri
Jyväskylä
Pieksämäki
Varkaus
Rantasalmi
Savonlinna
Jämijärvi
Hämeenkyrö
Teisko
Tampere/Pirkkala
Halli
Vesivehmaa
Immola
Pori
Piikajärvi
Eura

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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Oripää
Forssa
Räyskälä
Hyvinkää
Utti
Lappeenranta
Maarianhamina
Turku
Kiikala
Nummela
Hki Vantaa
Hki Malmi
Wredeby
Kymi
Hanko
Selänpää
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Etäältä lähtevä tropiikin lämpö saapuu mutkien kautta. Päiväntasaajalla taivaan laelta paahtava
aurinko lämmittää sen. Lämmetessään ilma laajenee, kevenee ja alkaa nousta korkeuksiin.
Loputtomiin ilma tietenkään ei pääse ylöspäin, vaan alkaa noin kymmenen kilometrin
korkeudessa kulkeutua sekä pohjoiseen että etelään.
Kolmisenkymmentä leveysastetta vaellettuaan jäähtynyt tropiikki-ilma painuu takaisin maan
pinnalle. Alaspäin painuessaan ilma joutuu suurempaan paineeseen ja lämpenee - saman
ilmiön vuoksi polkupyörän pumpun venttiilipää lämpenee pumpatessa. Lämmetessään ilma
myös kuivuu. Sille kohtaa maapalloa, johon ilma näin laskeutuu, muodostuu tyyni
korkeapaineen vyöhyke, jossa on yleensä pysyvästi aurinkoista. Siellä ovat myös maailman
suurimmat aavikot, esimerkiksi Sahara ja Kalahari.
Osa tropiikki-ilmasta lähtee nyt maan pinnalla vaeltamaan takaisin päiväntasaajaa kohti. Maan
pyörimisliike ja kitka saavat aikaan sen, että ilma ei virtaakaan suoraan, vaan kääntyy
pohjoisella pallonpuoliskolla oikealle. Syntyy tasainen pasaatituuli, joka pohjoisella
pallonpuoliskolla puhaltaa koillisesta.
Osa tropiikki-ilmasta taas lähtee napaa kohti. Jälleen virtaus kääntyy oikealle: syntyy laaja
länsituulten vyöhyke. Napaseutujen korkeapaineesta virtaa kylmää polaari-ilmaa meille
maanpintaa pitkin. Se kohtaa tropiikki-ilman noin 60. leveysasteen tienoilla - siis juuri Suomen
korkeudella. Syntyy polaaririntama, kahden ilmamassan rajapinta, jollaisessa yleensä vallitsee
matalapaine. Pohjois-Atlantilla kylmä rintama vieläpä käyttäytyy ovelasti. Se kiertää länsikautta
lämpimän rintaman selkään. Syntyy avaruudesta katsoen aallon näköinen kuvio, aaltohäiriö,
joka kerkeästi tunkee meille sateineen ja tuulineen.

Suomen sijainti polaari-ilman ja tropiikki-ilman raja-alueella, polaaririntaman alueella.
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Sääpäiväkirja
Eri lähteistä saamasi säätiedot muodostavat yleiskuvan, johon paikalliset olosuhteet kuten
vesistöt ja geologia antavat oman leimansa. Kun seuraat järjestelmällisesti sään kehitystä,
osaat myöhemmin ennakoida sitä ja suunnitella lentotoimintaasi tietojesi perusteella.
ESIMERKIKSI NÄIN:

Sanomalehden säätiedotuksesta saat selvää suursäätilasta, kuten korkea- ja
matalapaineista, rintamista ja ilmamassojen liikkeistä. Itse teet havaintoja purjelentokelistä:
Millä suunnalla ja mihin aikaan syntyvät aamun ensimmäiset cumulukset ja missä niitä on illalla
viimeiseksi ja kuinka myöhään. Jos olet lentämässä, voit myös tehdä havaintoja nostojen
voimakkuudesta ja pilvikorkeudesta.
Voit vaikka liimata vihkoon lehden sääkartan ja kirjata omat havaintosi sen viereen. Kun olet
pitänyt päiväkirjaa riittävän kauan, osaat ennakoida tosi hyviä päiviä ja olet valmiina esimerkiksi
merkkisuorituslentoihin.
Harjoitus: Sääsanomien tulkinta
Ilmatieteen laitos julkaisee lentosääsanomia, josta purjelentäjäkin saa arvokasta tietoa
vallitsevasta ja tulevasta säästä. Jos lentopaikallasi on sääasema, METEO, ja siihen liittyvä
lennonneuvonta, BRIEFING, pääset itsekin tutkimaan näitä sanomia. Teksti-TV:stä näet ne
kotonakin. Tässä tarkastellaan kahta sanomatyyppiä, vallitsevaa säätä kuvaavaa
METAR-sanomaa ja samalla kaavalla muodostettua lentopaikkaennustetta, TAF-sanomaa.
METAR-havainnot tehdään kaikilla lentosääasemilla tunnin välein ja TAF-ennusteet laaditaan
kuuden tunnin välein yhdeksän tunnin jaksolle. Alue-ennusteet eli GAFOR-ennusteet kertovat
sääpalvelualueille ennustetun yleisen sään.
Näistä sanomista voi päätellä, minkälainen sää valitsee tai on odotettavissa matkalentoreittisi
varrella, ja myös minkälainen säätyyppi on lähestymässä.
Tulkitse nämä sanomat opettajasi avustuksella käyttäen apuna Ilmatieteen laitoksen Ilmailun
sääpalvelu -esitettä.
Etsi sanomista seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

havaintoaika
havaintopaikka
tuulen suunta ja nopeus
näkyvyys
vallitseva sää
pilvisyyden määrät ja korkeudet
lämpötila/kastepiste
QNH

EFKU 34010KT 310V030 CAVOC 03/M11 Q1019 33CLRD//=
EFUT 1215 32007KT 8000 SCT035 BKN090 TEMPO 1215 6000 -SHSN BKN015=
EFJO 02012KT 9999 SCT045 SCT050 02/M07 Q1018=
GAFOR EFLS 1218 BBBB 11/15 O 16/17 O PROB40 TEMPO 1218 D -SHSNRA=
EFKA 07006KT 9999 FEW020 SCT047 BKN090 05/M01 Q1017=
EFMI 1218 33006KT 9999 SCT035 BKN090 TEMPO 1218 6000 -SHSN BKN020=
GAFOR EFKU 1218 BBBB 21/23 O TEMPO 1218 D -SHSN 24,25 O=
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II.4.2

Sääilmiöiden perusteet

II.4.2.1

Termiikin synty

Termiikki syntyy, kun tietty ilmamäärä lämpenee ympäristöään enemmän ja alkaa nousta. Voi
myös käydä niin, että ilma joutuu itseään kylmempään ympäristöön, esimerkiksi noustessaan
tuulen vaikutuksesta mäen yli tai ajautuessaan kylmän maastokohdan kuten vesistön ylle.
Tällöin se joutuu itseään kylmemmän ilman naapuriksi ja pyrkii nousemaan. Samoin käy
suuremmissa puitteissa, kun lämmin ilmamassa kohtaa säärintamien yhteydessä kylmän
ilmamassan.
Purjelentäjän kannalta merkittävimpiä ovat kuitenkin auringon paisteesta syntyvät paikalliset
maaston lämpötilaerot. Kuivat kangasmaat, auringon puoleiset rinteet, asutuskeskukset ja
mustat kynnöspellot lämpenevät nopeasti. Yleensä ympäristöään tummemmat ja aurinkoon
päin kaltevat alueet ovat hyviä termiikkilähteitä.
Kuivat hiekkaiset alueet toimivat aamupäivällä ensimmäisinä. Iltapäivällä läntiset rinteet ja
lämpöä tehokkaasti varastoivat kalliot ja kivikot tai rakennukset toimivat termiikkilähteinä joskus
myöhään iltaan.
Kuuman maastokohdan yllä ilma siis lämpenee. Kun se on saavuttanut riittävän lämpötilaeron
ympärillään ja yläpuolellaan olevaan ilmaan nähden, se "irtoaa" eli lähtee nousemaan. Usein
laukaisevana tekijänä voi olla tuulen puuska.
Irtoaminen aiheuttaa ympäristössä havaittavia merkkejä: tuulen suunta muuttuu paikallisesti ja
tuulen nopeus kiihtyy hetkellisesti, kun nousseen ilman tilalle virtaa uutta.
Ilmasta nämä merkit näkyvät tuulen suunnasta poikkeavina väreilyinä puiden lehvistössä,
karehtimisena veden pinnalla tai savupatsaiden suuntana. Joskus irtoava nosto saa aikaan
pienoispyörremyrskyn eli pölypyörteen, joka temmeltää maastossa nostaen ilmaan hiekkaa ja
roskia ja saattaa heiluttaa isojakin puita ja esineitä.
Hyvä termiikkilähde voi toimia jatkuvasti niin, että yksittäisten kuplien asemesta voidaan puhua
suorastaan putkesta. Jokaisen purjelentokentän lähimaastosta löytyy tällaisia "vakionostoja",
jotka kukin tietyissä olosuhteissa toimivat luotettavasti kuin bensiiniasemat. Niissä on ilmaista
energiaa tarvitsijan haettavissa.
Termiikki on noustessaan tietysti tuulen armoilla. Sen rata ei ole pystysuora, vaan tuulen
mukaan kallistunut. Nosto löytyy parhaiten, kun lennetään tuulen suunnassa termiikkilähteen
yli. Tuulella voi olla myös nostoja järjestävä vaikutus: Kun olosuhteet termiikin
esiintymiskorkeudella ovat hyvät, nostot järjestyvät jonoiksi. Tällaisia jonoja pitkin voi
purjelentäjä liitää suurella nopeudella jopa useita kymmeniä kilometrejä korkeutta
menettämättä.
Varhain keväällä, kun lumi ja jää vielä peittävät maaston, tummat metsäalueet toimivat
termiikkilähteinä. Tummat havupuut sitovat tehokkaasti auringon lämpöä ja metsässä seisova
ilma lämpenee samalla. Kun ympäröivä maasto on hyvin kylmää ja lämpötilaerot suuret, on
keväinen termiikki usein sangen voimakasta. Keväiset ilmamassat ovat usein myös hyvin
labiileja ja termiikki voi syntyä vähäisestäkin maaston tai tuulenpyörteen aiheuttamasta
pystysuorasta häiriöstä.
Kun esteen tai pyörteen vuoksi kohonnut ilma jäähtyy adiabaattisesti, mutta ympäristö
huomattavasti nopeammin, aiheuttaa jokainen pystysuora virtaus paikallisen lämpötilaeron, ja
syntyy termiikkiä. Nostoja voi siis esiintyä vaikka aurinko ei paistaisikaan. Termiikin kannalta
epäedullisia ovat alavat ja kosteat, reheväkasvuiset alueet. Tällaisia ovat mm. jokilaaksot ja
vesijättömaat. Kosteuden haihtuminen maaperästä ja kasvillisuudesta sitoo huomattavasti
auringon lämpöä ja alue pysyy viileänä.
Purjelentäjän onkin hyvä katsella maisemaa niin ilmasta kuin maastakin omalla tavallaan,
painaen mieleensä hiekkaiset ja kiviset ylänkömaat samoin kuin savipohjaiset ja kosteat alangot.
Hyvänä apuna ovat maaperäkartat, joista maalajit käyvät selville.
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Termiikkipäivänä ilman lämpötila laskee ylöspäin mentäessä selvästi - enemmän kuin 1°C
sataa metriä kohti. Luotauskäyrä 1 kuvaa tätä. Nouseva termiikki jäähtyy juuri tuon 1°/100 m ja
säilyttää näin lämpötilaeronsa ympäröivään ilman nähden.
Jos ilmamassa lämpenee ylöspäin mentäessä, eli esiintyy inversiokerros (2),
termiikin nousu pysähtyy.
Tilanteessa A tiivistymiskorkeuden ja inversion välimatka on suuri ja syntyy
korkeita pilviä.
Tilanteissa B ja C tiivistymiskorkeus on lähellä termiikin ylärajaa ja pilvet
vastaavasti matalampia.
Jos inversio estää termiikin nousun tiivistymiskorkeuteen (tilanne D), ei pilviä
synny lainkaan.
Inversiokerros voi esiintyä missä korkeudessa tahansa, esimerkiksi aamuisin sellainen on
aivan maan pinnassa ehkäisten termiikin irtoamisen. Kun lämpötila sitten kasvaa auringon
vaikutuksesta, häviää pintainversio ja keli alkaa.
Tiivistymiskorkeus, missä termiikin sisältämä kosteus muodostuu pilveksi, riippuu termiikin
lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Mitä viileämpi ja kosteampi termiikki on, sitä
nopeammin se noustessaan saavuttaa kastepisteensä, so. lämpötilan jossa sen suhteellinen
kosteus on 100 %. Silloin kosteus ei enää pysy näkymättömänä, vaan pilvi muodostuu.
Koska termiikin synty perustuu lämpötilaeroihin, ovat laajat viileät alueet, kuten meri ja järvet,
niin ikään epäedullisia. Viileä vesistö jäähdyttää myös ylitseen kulkevaa ilmaa. Järveltä päin
tuulen alapuolella onkin termiikitön alue. Erityisen selvä tämä ilmiö on meren rannikolla, missä
merituuli saattaa iltapäivällä vaikuttaa useita kymmeniä kilometrejä sisämaahan hävittäen
kaiken termiikin. Tosin tällainen mereltä ajautuva merituulirintama aiheuttaa etureunassaan
kylmän rintaman kaltaisen ilmiön, jossa esiintyy kapealla alueella voimakastakin nostoa.
Ihmisen toimetkin voivat vaikuttaa termiikin syntyyn. Olkien polttaminen pellolla voi laukaista
noston ja vastaavasti keinokastelu aiheuttaa maanpinnan jäähtymistä ja ehkäisee nostojen
syntymistä. Suomessa nämä toimet ovat yleensä kuitenkin niin pienimuotoisia, ettei niillä ole
suurtakaan vaikutusta purjelentoon.
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Monet ihmisen rakennelmat ovat sen sijaan merkityksellisiä. Esimerkiksi asutuskeskukset, joissa
on paljon asfalttia ja korkeita rakennuksia, lämpenevät auringon paisteessa voimakkaasti ja
sitovat lämpöä, jota ne sitten termiikin muodossa luovuttavat. Monet teollisuuslaitokset myös
tuottavat niin paljon lämpöä, että termiikki syntyy. Keski-Euroopassa saatetaan esimerkiksi
ydinvoimaloitten lauhdutustornit olla vakionostojen lähteitä.
II.4.2.2

Pilvet ja rintamat

Pilvet syntyvät ilmassa olevan kosteuden tiivistyessä vesihöyryksi tai jääkiteiksi. Pilvilajeja on
lukuisia, mutta ne ovat luokiteltavissa muotojen ja esiintymiskorkeuden perusteella. Koska
pilvistä voi hyvin arvioida sään ja purjelentokelien kehitystä, on niihin hyvä tutustua vaikkapa
pilvikuvaston ja sääopin kirjan avulla sekä arvioimalla pilvitaivasta lennonopettajan tai jonkun
muun kokeneen säähavaintojen tekijän kanssa.
Pilvet jaetaan esiintymiskorkeuden mukaan ylä-, keski- ja alapilviin. Kaikilla korkeuksilla
esiintyy samankaltaisia pilvimuotoja. Perusmuotoja on kolme: 1. Hattarat tai kummut. 2. Kuidut,
juovat, levyt, hahtuvat tai pallerot, jotka esiintyvät laajoinakin kerroksina tai lauttoina ja 3.
Yhtenäinen pilviharso tai kerros, jossa ei erityistä rakennetta ole havaittavissa.
Yläpilvet esiintyvät vähintään 6000 m:n korkeudella ja niitä ovat kuitumainen tai juovamainen
CIRRUS (Ci), harsomainen CIRROSTRATUS (Cs) ja palleroista muodostuva CIRROCUMULUS (Cc).
Keskipilvien esiintymiskorkeus on 2500 - 6000 metriä, ja niitä ovat hahtuvista tai joskus
kummuista koostuva ALTOCUMULUS (Ac) ja tasainen tai harsomainen ALTOSTRATUS (As).
Alapilvien alarajan tai pohjan korkeus maanpinnasta on alle 2500 metriä. Alapilviä ovat
kummuista tai hahtuvista koostuva stratocumulus eli kumpukerrospilvi, tasainen tai
harsomainen sumupilvi STRATUS (St) ja tasainen aito sadepilvi NIMBOSTRATUS (Ns).
Purjelentäjää kiinnostavat eniten korkeat pilvet. Ne syntyvät voimakkaissa paikallisissa
nousevissa ilmavirroissa, eli termiikeissä. Niiden alaraja on yleensä kelvollisena "kelipäivänä"
1000 2000 metriä, mutta saattaa olla Suomessakin poikkeuksellisen hyvänä päivänä jopa 3000
metriä. Korkeita pilviä ovat kauniin ilman kumpupilvi CUMULUS (Cu) ja sen erityisen korkea ja
voimakas isoveli kuuro- tai ukkospilvi CUMULONIMBUS (Cb). Koska kumpupilvellä on
purjelentäjälle erityinen merkitys, tutkimme sitä vähän tarkemmin.
II.4.2.3

Kumpupilvi - purjelentäjän opastinmerkki

Jo aiemmin on tullut esille, että purjelentäjälle hyödylliset pilvet syntyvät konvektiovirtausten,
siis termiikkien aiheuttamina. Kun termiikki nousee yhä korkeammalle, se väistämättä jäähtyy
ja sen kyky sisältää kosteutta heikkenee. Nousevan ilman suhteellinen kosteus kasvaa.
Tietyssä korkeudessa suhteellinen kosteus nousee 100 %:iin ja tiivistyy näkyväksi vesihöyryksi.
Syntyy kumpupilvi - cumulus.
Nouseva liike antaa cumulukselle sen tyypillisen ulkonäön ja jatkuva kehittyminen pitää sen
tiheänä. Tiiviin ja selvärajaisen "kumpiaisen" alta löytyykin usein hyvä nosto.
Hajotessaan kumpupilvi ohenee, tulee läpikuultavaksi ja reunoiltaan ja pohjaltaan
epämääräiseksi. Myös sen varjo maassa ohenee. Tällaisen pilven alta ei enää löydy nostoa.
Joskus käy niinkin, että hyvän näköinen kumpupilvi elää omaa sisäistä elämäänsä vesihöyryn
tiivistymisestä vapautuvan lämmön varassa, vaikka pilven pohjasta ei enää uutta nousevaa
ilmaa tulekaan. Pilvi siis toimii ilman alla olevaa termiikkiä ja aiheuttaa purjelentäjälle
pettymyksen.
Aikaisemmin mainittiin, että termiikit voivat järjestyä jonoon. Jos nostot silloin ulottuvat
tiivistymiskorkeudelle saakka, ovat myös kumpupilvet kauniissa jonoissa purjelentäjälle tietä
näyttämässä.
Jonoja syntyy myös silloin, kun konvektiovirtaus aiheutuu jostakin "jonomaisesta"
luonnonilmiöstä, kuten Salpausselän kaltaisista harjumuodostumista tai viileän ilmamassan
puskiessa edeltään lämmintä ilmaa ylös. Näin tapahtuu kylmän rintaman, samoin kuin
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rannikolla iltapäivisin puhaltavan merituulen yhteydessä. Tällöin jonot eivät ole tuulen
suuntaisia.
Jos cumulusten syntymiskorkeudella on kosteaa, yksittäiset pilvet leviävät sivusuunnassa ja
yhtyvät toisiinsa. Ne lauttautuvat. Lautan alla saattaa paikka paikoin nostaa, mutta kun maa jää
lautan varjoon ja jäähtyy, ei nostoa ole kauaa odotettavissa.
Ajan mittaan aurinko voi kuivattaa lauttaa ja tehdä siihen reikiä. Ja mihin aurinko maassa
paistaa, siitä lähtee herkästi nosto. Hyvää keliä ei lauttautuvassa säässä useinkaan löydy. Keli
syttyy ja sammuu sykkien ja vaatii varovaista ja kärsivällistä lentämistä.
Saattaa myös käydä päinvastoin. Erityisesti korkeapaineen vallitessa keli voi päivän mittaan
kuivua. Konvektiokerros madaltuu eikä termiikki enää pääse tiivistymiskorkeuteen saakka.
Pilvet häipyvät, vaikka nostoja vielä on.
Päivä saattaa tietysti aamusta alkaen olla sellainen, ettei pilviä synny. Silloin lennetään
maaston mukaan nostoja hakien ja noustaan pilvettömissä, ns "kuivatermiikeissä".
Jos konvektiokerros on paksu, pääsevät kumpupilvet kehittymään hyvin korkeiksi. Pilven
huippu saattaa olla 4 - 5 km:n, joskus jopa 7 - 9 km:n korkeudella. Tällaisten pilvien yhteydessä
esiintyy erittäin voimakkaita pystysuoria virtauksia, niin ylös- kuin alaskin päin.
Kun korkean pilven huippu alkaa jäätyä eli siellä muodostuu rakeita, alkaa pilvi sataa. Sen laki
muuttuu kuitumaiseksi ja ylätuulet puhaltavat sen alasimen muotoon. Kyseessä on silloin
kuuropilvi, cumulonimbus. Kuuropilvissä syntyy myös sähkövarauksia ja kun nämä purkautuvat
onkin ukkossää.
Isoissa kuuro- ja etenkin ukkospilvissä esiintyy niin voimakkaita sääilmiöitä, ilmavirtauksia,
salamointia, jäätymistä, rakeita ja kaatosateita, ettei purjelentäjillä eikä edes liikenne- ja
sotilaslentäjillä ole niihin minkäänlaisilla koneilla mitään asiaa. Purjelentäjän on syytä jopa
kiertää ne kaukaa ja laskeutua hyvissä ajoin havaitessaan sellaisen lähestyvän.
Rankkoihin sadekuuroihin ja ukkosiin liittyy aina matalaa pilvisyyttä, huonoa näkyvyyttä ja
voimakkaita, arvaamattomia tuulia. Niiden aikana purjelentokoneiden paikka on hallissa tai
ainakin hyvin ankkuroituina pysäköintialueella.
Jos ilmamassa on hyvin epävakaa ja kostea, leviävät kuuropilvet laajalle alueelle ja yhtyvät
toisiinsa. Purjelentäjän on paras pysytellä maanpäällisissä askareissa.
II.4.2.4

Säärintamat

Kun erityyppiset ilmamassat kohtaavat toisensa, tyyntyy niiden rajalle säärintama. Kun lämmin
ilma kohtaa kylmän, se nousee kylmän ilman päälle ja samalla syntyy pilvisyyttä ja sadetta.
Lämmin rintama on loiva ja siihen liittyvät sääilmiöt melko verkkaisia. Runsas pilvisyys ja sateet
tekevät sään lämpimässä rintamassa purjelentäjälle sopimattomaksi.
Lämpimän rintaman ensimmäisenä merkkinä esiintyvät usein ns. jalaspilvet, jotka ovat yläpilviä
ja nimensä mukaan näyttävät reen jalaksilta. Lämpimän rintaman lähestyessä alkaa
yläpilvisyys lisääntyä ja muuttua paksummaksi. Sitten tulevat keskipilvet ja lopulta satavat
alapilvet, jotka eivät purjelentäjän mieltä juuri lämmitä.
Matalapaineen alueeseen liittyvät säärintamat tuovat tullessaan pilvisyyttä ja sadetta.
Lämpimään rintamaan kuuluvat kerrospilvisyys ja jatkuvat sateet, kun taas kylmään rintamaan
liittyy korkeita pilviä, kuurottaisia sateita ja ukkosta.
Systeemin vanhetessa sulautuvat rintamat toisiinsa ja saavat jomman kumman ominaisuuksia,
kunnes rintamien alaosat katoavat ja jäljelle jää vain yläpilvisyyttä ja heikkoja sään muutoksia.
Vaiheessa 1 ilmestyvät näkyviin yläpilvijuovat, cirrus-pilvet. Vähitellen yläpilvi muuttuu
kerrospilveksi, cirrostratukseksi, joka varjostaa maata ja ratkaisevasti heikentää termiikkiä
Vaihe 2 tuo tullessaan keskipilvisyyttä, ensin altocumuluksia ja sitten kerrosmaista
altostratusta. Viimeisetkin kumpupilvet ja nostot katoavat.
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Vaihe 3 pitää sisällään aitoa sadepilveä nimbostratusta, jonka alla esiintyy usein huonon sään
repalesumupilveä, matalalla roikkuvia stratus- ja fractocumuluspilviä.
Rintamien välissä esiintyy kumpukerrospilvisyyttä, mutta usein myös cumuluspilviä ja keliä
(vaihe 4).
Kylmä rintama nousee jyrkkänä ja nopeasti, tuoden tullessaan kuuro- ja ukkospilvivuoria,
cumulonimbuksia (vaihe 5). Niiden edellä saattaa olla ankarien tuulten merkkinä matalaa ns.
vyörypilveä.
Kun kylmä rintama ukkosineen ja kaatosateineen on mennyt, alkaa sää kuivua ja ilmanpaine
nousta. Kuuropilvet antavat tilaa kauniin ilman kumpupilville, cumuluksille, ja purjelentäjät
rientävät taivaalle.
Kylmässä rintamassa kylmä ilma työntää lämmintä ilmaa edellään ylöspäin voimakkaasti.
Rintamapintaan syntyy cumulonimbuspilvisyyttä, josta saadaan voimakkaita sateita ja ukkosta.
Kylmän rintaman sääilmiöt ovat voimakkaita ja rajuja. Kylmää rintamaa seuraa viileää, labiilia
ilmaa, jossa esiintyy runsaasti konvektiovirtauksia, termiikkiä. Ensimmäinen ja toinen päivä
matalapaineen ja rintaman mentyä ovat yleensä vielä liian kosteita ja kumpupilvet kehittyvät
liikaa, kuuroutuen ja leviten.
Jo kolmantena päivänä vallitsee yleensä erinomainen purjelentosää, joka soveltuu pitkiin
lentoihin.
Rintamat liittyvät matalapaineen alueisiin, jotka yleensä liikkuvat maamme yli lännestä päin.
Rintamat sinänsä, sateineen ja runsaine pilvineen, ovat purjelentäjälle lepojaksoja, mutta niitä
seuraamalla voidaan ennakoida purjelentokelin esiintymistä.
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Matalapaineen alueeseen liittyvät säärintamat tuovat tullessaan pilvisyyttä ja sadetta. Lämpimään
rintamaan kuuluvat kerrospilvisyys ja jatkuvat sateet, kun taas kylmään rintamaan liittyy korkeita
pilviä, kuurottaisia sateita ja ukkosta.
Systeemin vanhetessa sulautuvat rintamat toisiinsa ja saavat jomman kumman ominaisuuksia,
kunnes rintamien alaosat katoavat ja jäljelle jää vain yläpilvisyyttä ja heikkoja sään muutoksia.
Vaiheessa 1 ilmestyvät näkyviin yläpilvijuovat, cirrus-pilvet. Vähitellen yläpilvi muuttuu
kerrospilveksi, cirrostratukseksi, joka varjostaa maata ja ratkaisevasti heikentää termiikkiä.
Vaihe 2 tuo tullessaan keskipilvisyyttä, ensin altocumuluksia ja sitten kerrosmaista altostratusta.
Viimeisetkin kumpupilvet ja nostot katoavat.
Vaihe 3 pitää sisällään aitoa sadepilveä nimbostratusta, jonka alla esiintyy usein huonon sään
repalesumupilveä, matalalla roikkuvia stratus ja fractocumuluspilviä.
Rintamien välissä esiintyy kumpukerrospilvisyyttä, mutta usein myös cumuluspilveä ja keliä (4).
Kylmä rintama nousee jyrkkänä ja nopeasti, tuoden tullessaan kuuro- ja ukkospilvi-vuoria,
cumulonimbuksia (vaihe 5) . Niiden edellä saattaa ankarien tuulten merkkinä olla matalaa ns.
vyörypilveä.
Kun kylmä rintama ukkosineen ja kaatosateineen on mennyt, alkaa sää kuivua ja ilmanpaine
nousta. Parin päivän päästä kuuropilvet antavat tilaa kauniin ilman kumpupilville, cumuluksille, ja
purjelentäjät rientävät taivaalle.
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II.5

MATKAPURJELENNON PERUSTEITA

II.5.1

Lentosuunnistuksen perusteet

Uraansa aloittelevalle purjelentäjälle lentosuunnistus on melko pitkäänkin kaukaiselta tuntuva
käsite ja taito, jota ei useinkaan tarvitse. Sekä peruskoulutus että monet, monet sitä seuraavat
yksinlennot keskittyvät muiden taitojen kuten koneen ohjaamisen, termiikin löytämisen ja sen
hyväksi käyttämisen opiskeluun. Tässä vaiheessa pysytellään aina liitomatkan päässä
kentästä, jolloin yleensä myös kenttä on selvästi ohjaajan näkyvissä. Ja niin kauan kuin kenttä
on näkyvissä ei suunnistamiseen tarvita erityisiä taitoja.
Purjelentäjän peruskoulutus on kuitenkin vain ensimmäinen vaihe koulutusmyllyssä, jossa
pyritään jauhamaan mahdollisimman monesta kurssille tulleesta oppilaasta purjelentäjä sanan
varsinaisessa merkityksessä. Käytännössä se merkitsee lentäjää, joka käyttää purjekonetta
matkalentoihin.
Ja lentosuunnistus on taito, jota tarvitaan kaikilla matkalennoilla, lennettiinpä sitten vaikka
ensimmäistä 50 km:n Hopea-C -matkaa tai kierrettiinpä 1000 km:n kolmiota. Lisäksi
lentosuunnistuksen perusteiden tuntemisen voidaan katsoa kuuluvan jokaisen lentäjän
yleissivistykseen, vaikka näiden tietojen soveltaminen matkalennoilla jäisikin vähäiseksi.
II.5.1.1

Suunnistustavat

Ilmailussa käytetään suunnistamiseen neljää pääasiallista menetelmää ja niiden yhdistelmiä.
Karttasuunnistus tarkoittaa suunnistamista vertaamalla toisiinsa maastoa ja karttaa.
Laskelmasuunnistus perustuu tehtyihin laskelmiin mm. lentosuunnasta ja koneen nopeudesta
ja tuulen vaikutuksesta niihin.
Radiosuunnistuksessa käytetään avuksi maassa ja koneessa olevia elektronisia apuvälineitä,
joiden avulla voidaan saada määritettyä tarkkaan suunnistukseen tarvittavia suuntia ja
etäisyyksiä vaikka ohjaajalla ei olisi maanäkyvyyttäkään. Neljäs, nykyisin tosin hyvin
harvinainen suunnistustapa on ns. tähtisuunnistus, joka perustuu koneen sijainnin
määrittämiseen taivaankappaleiden avulla. Se alkaa nykyisin jäädä kokonaan pois käytännöstä
myös sotilas- ja liikenneilmailussa. Purjelennossa sille ei ole ollut käyttöä koskaan.
Purjelennon käytännössä ainoa suunnistustapa on karttasuunnistus, jonka merkitys myös
VFR-moottorilentotoiminnassa on hyvin suuri. Purjelentäjäkin toki tekee matkalennollaan
laskelmia mm. lentoajasta, mutta suunnistuksen perusteeksi tällaiset laskelmat eivät kelpaa.
Radiosuunnistus taas on sekä liian kallista (laitteiden hinnat ovat varsin korkeita) että
tarpeetonta ainakin meikäläisissä olosuhteissa, joissa lentonäkyvyys sään salliessa
matkalennot purjekoneella on lähes poikkeuksetta varsin hyvä. Tilanne on hieman toinen esim.
Keski-Euroopassa, jossa hyvälläkin purjelentosäällä ilmassa leijuvat epäpuhtaudet pudottavat
lentonäkyvyyden joskus hyvinkin huonoksi. Muutamat varakkaat sikäläiset purjelentäjät ovatkin
tästä syystä varustaneet koneitaan myös radiosuunnistuslaittein, joita käytetään
karttasuunnistuksen tukena.
Yhä voimakkaammin yleistyvä radiosuunnistuslaite on GPS, Global Positioning System. Se
perustuu maata kiertävään satelliittiparveen. Nämä lähettävät signaaleja, joista pieni, jopa
taskukokoinen, vastaanotin laskee erittäin tarkan sijainnin. Koneen muuhun mittaristoon ja
pienoistietokoneeseen yhdistettynä tästä syntyy erittäin monipuolinen suunnistus- ja
lennonohjausjärjestelmä matka- ja kilpalentäjien avuksi. Aivan halpa se ei tosin vielä ole, mutta
väistämättä yleistymässä hyvin varustettuihin purjelentokoneisiin.
Suomessa purjelentäjä kuitenkin perustaa suunnistuksensa kartan ja maaston vertailuun, jonka
ainoana apuvälineenä on yleensä yksinkertainen magneettikompassi. Näin pärjätään hyvin,
koska matkapurjelennolla vallitsevat olosuhteet ovat otolliset nimen omaan tälle
suunnistustavalle.
Lentokorkeus matkalennolla on yleensä suuri ja näkyvyys hyvä, Joten maasto Ja kartta
vastaavat toisiaan hämmästyttävän hyvin. Lisäksi purjekoneen matkalentonopeus
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parhaimmillaankin on melko alhainen. Maasto alla vaihtuu verkkaiseen tahtiin ja ohjaajalla on
hyvää aikaa suorittaa paikannusta ja valita seuraavia kiintopisteitä reitin varrelta.
Koska purjelentäjä siis suunnistaa yksinomaan kartan avulla keskitytään tässä purjelentäjän
lupakirjakurssin lentosuunnistusosassakin vain karttasuunnistukseen ja sen perusteisiin.
Puhuttaessa kartan käytöstä lennolla puututaan tosin jossain määrin myös kompassiin ja sen
käyttöön. Kompassin rakenne ja toimintaperiaatteet selvitetään kuitenkin mittariopin
yhteydessä.
II.5.1.2

Peruskäsitteet

Lentosuunnistuksen neljä perustekijää ovat paikka, suunta, matka ja nopeus.
Paikka
Paikan määräämiseen eli paikannukseen tarvitaan vertailupiste ja kaksi suuretta, jotka voivat
olla joko suuntia tai etäisyyksiä.
Matkalennolla oleva purjelentäjä käyttää paikantamiseensa useimmiten vertailupisteen lisäksi
suuntaa ja etäisyyttä kuten kuvassa, jossa kone paikannetaan Jyväskylän lentokentästä 25 km
suuntaan 045°.
Paikan määrittäminen voidaan yksinkertaisesti tehdä ilmoittamalla koneen suunta ja etäisyys
johonkin tunnettuun pisteeseen verrattuna.

Paikan määritys suunnan ja etäisyyden avulla. Esim. Jyväskylän lentokentästä 25 km suuntaan
045°.
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Toinen tapa on käyttää vertailupisteen lisäksi kahta suuntaa eli ns. ristisuuntimaa. Lentäjä voi
ilmoittaa olevansa esim. Nummelan kentästä suoraan länteen ja Karkkilasta suoraan etelään.
Purjelennossa tämä tapa kuitenkin on harvinaisempi.
Harvinainen paikannustapa purjelennossa on myös koordinaattien käyttäminen. Koska sitä
kuitenkin joskus tarvitaan esim. matkalennon jälkeisen maastolaskun paikannukseen ja koska
koordinaattijärjestelmäkin kuuluu ilmailijan yleissivistykseen, käsitellään sitä lyhyesti tässäkin.
Koordinaattijärjestelmä perustuu kahteen vertailukohtaan, jotka ovat päiväntasaaja ja ns.
nollameridiaani. Se kulkee pohjois- ja etelänapojen ja mm. Lontoon lähellä olevan Greenwichin
kautta.

Paikan määritys koordinaattien avulla.
Päiväntasaajalta pohjoiseen ja etelään mitattujen kulmien eli ns. leveyksien ja
nollameridiaanilta itään ja länteen mitattujen kulmien eli ns. pituuksien avulla voidaan ilmaista
minkä tahansa paikan sijainti maapallon pinnalla. Paikan leveys on kyseisen paikan ja
päiväntasaajan välinen kulma maan keskipisteestä katsottuna. Suomessa tämä kulma
vaihtelee 60 asteen (60 leveyspiiri kulkee Tammisaaren kautta) ja 70 asteen (70 leveyspiiri
kulkee Suomen pohjoisimman nipukan kautta) välillä.
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Vastaavasti pituuspiirit vaihtelevat vajaan 20 asteen ja runsaan 31 asteen välillä Greenwichin
kautta kulkevasta nollameridiaanista mitattuna.
Koordinaattien avulla tehtävää paikannusta varten on koordinaattiviivat painettu kaikkien
karttojen reunoihin. Lennon aikana tällaista paikannusta ei kuitenkaan tarvita.
Jyväskylän lentokentän sijainti koordinaatteina on 62° 24' N, 25° 41' eli 62 astetta 24 minuuttia
pohjoista leveyttä ja 25 astetta 41 minuuttia itäistä pituutta.
Suunta
Lentosuunnistuksen neljä tärkeintä suuntakäsitettä ovat tosisuunta, magneettinen lentosuunta,
magneettinen ohjaussuunta ja kompassiohjaussuunta.
Tosisuunta on se suunta, joka voidaan mitata suoraan kartalta astelevyn avulla eli se on
reittiviivan ja meridiaanin välinen kulma.
Kätevimmin tosisuunnat saa mitattua erityisellä suunta- ja matkaviivaimella eli plotterilla kuvan
osoittamalla tavalla. Plotterin reuna asetetaan pitkin reittiviivaa niin, että suunta-asteikon
keskellä oleva reikä tulee meridiaanille. Nuolen kohdalta voidaan lukea tosisuunta. Suuntia
saadaan itse asiassa kaksi, toinen tosisuunta vasemmalta oikealle ja toinen päinvastainen
suunta. Se, kumpi näistä on oikea on pääteltävä ns. kompassikehän suuntien avulla. Itäänhän
suunta on 090, etelään 180, länteen 270 ja pohjoiseen 360.

Suunnan määrittäminen astelevyllä.
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Tosisuunnasta päästään magneettiseen lentosuuntaan ottamalla huomioon eranto. Eranto
johtuu siitä, että magneettinen pohjoinen (johon kompassineula näyttää) ja maantieteellinen
pohjoinen (jonka kautta pituuspiirit kulkevat) eivät ole samassa paikassa. Eranto vaihtelee eri
paikoissa ja se on esitetty ilmailukarttoihin painetuilla katkoviivoilla, ns. erantokäyrillä.
Suomessa eranto vaihtelee välillä 4 - 11° itään ja magneettinen lentosuunta saadaan
tosisuunnasta vähentämällä siitä kulloinenkin eranto.
Magneettisesta lentosuunnasta päästään magneettiseen ohjaussuuntaan ottamalla huomioon
tuulen sorto. Jos tuuli käy sivusta se sortaa koneen sivuun reitiltä ellei suuntaa muuteta vähän
kohti tuulta eli oteta tuulikorjauskulmaa.
Kun magneettiseen ohjaussuuntaan vielä huomioidaan koneen sähkö- ym. laitteiden
magneettikompassiin aiheuttama virhe eli ns. eksymä, saadaan kompassiohjaussuunta.
Jos siis haluat lentää purjekoneella paikasta A paikkaan B, mittaa ensin kartalta tosisuunta,
vaikkapa 260°. Ota sen jälkeen huomioon eranto, esimerkiksi Hämeenlinnan seudulla -6°,
jolloin saat magneettiseksi lentosuunnaksi 254° ja huomioi tuulen vaikutus (vaikkapa -12° jos
tuuli käy vasemmalta), jolloin magneettinen ohjaussuunta on 242°. Jos sähköisen variometrin
ja radion aiheuttama eksymä on vaikkapa +2°, saat kompassiohjaussuunnaksi 240°. Siispä
lähdet liukuun katsoen silmä tarkkana kompassia ja pitäen siinä tiukasti lukeman 240° ja kas,
pääset pisteestä A pisteeseen B. Oikein ?
Väärin, nimen omaan purjelennossa. Näin tarkka suunnan seuraaminen ei onnistu heiluvan
magneettikompassin avulla, vaan siihen tarvittaisiin hyrräkompassi, joka purjekoneissa on
harvinaisuus.
Purjelentäjän suunnan pito perustuukin lähes yksin omaan maaston ja kartan vertailuun.
Kompassi on vain apuväline, johon vilkaisemalla voi varmistua, että ollaan menossa ylimalkaan
oikeaan suuntaan. Tämä on suositeltava varmistuskeino varsinkin pitkän termiikissä
kaartamisen jälkeen näkyvyyden ollessa huono esim. pilvijonon pohjassa ajettaessa.
Taivaalla suunnistaessaan purjelentäjä tarvitsee vain tosisuuntia. Ne on syytä mitata kartalta jo
maassa valmiiksi koko reittiä varten.
Matka
Oman paikan ja ylimalkaisen etenemissuunnan lisäksi kolmas jatkuvasti mielessä pidettävä
suunnistuksen perustekijä on matka. Kuinka pitkä matka on jo edetty ja kuinka paljon matkaa
vielä on jäljellä seuraavaan kiintopisteeseen. Se voi olla vaikkapa kolmioreitin käännepiste,
hopea-C -matkalennon vaadittava 50 km:n raja tai matka takaisin kotikentälle.
Moottorilentopuolella matkaa yleensä mitataan merimaileissa (NM). 1 NM on noin 1,8 km.
Purjelennossa kuitenkin matkan mittayksikkö on ainakin meillä kilometri.
Nopeus
Moottorilennossa nopeuskäsitteitäkin on hyvin monia. Puhutaan tosi-ilmanopeudesta,
kalibroidusta ilmanopeudesta, mittarinopeudesta ja maanopeudesta. Purjelennossa tarvitaan
kuitenkin vain kahta viimeksi mainittua.
Mittarinopeus on se nopeus, jonka ohjaaja näkee koneensa nopeusmittarista. Purjelennossa
se matkalennolla vaihtelee hyvin suurissa rajoissa termiikkilennon ehkä 80 km/t:sta nopeiden
liukujen yli 200 km/t:iin.
Maanopeudeksi taas kutsutaan sitä nopeutta, jolla kone kulkee maahan nähden.
Maanopeuteen vaikuttaa mittarinopeuden lisäksi tuuli. Jos mittarinopeus on 120 km/t ja kone
liitää suoraan 20 km/t vastatuuleen se liikkuu maahan nähden tunnissa vain 100 km joten
maanopeus on 100 km/t. Jos 20 km/t tuuli käy suoraan pyrstön takaa se lisää 120 km/t
mittarinopeudella lentävän koneen maanopeuden 140 km/t:iin.
Jos vaihtelee purjekoneen mittarinopeus varsin suurissa rajoissa, vielä enemmän vaihtelee
maanopeus. Nopeissa liu'uissa suoraan se voi olla pitkälti yli 200 km/t, vastatuuleen pyrittäessä
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se termiikkikaarron aikana voi pudota negatiiviseksi koneen valuessa kaartaessaan tuulen
mukana takaisin tulosuuntaan. Lisäksi maanopeutta useimmiten huonontaa se, että
purjekoneella vain harvoin päästään lentämään suoraan pitkin reittiviivaa. Nostoja joudutaan
etsimään reitin sivusta, joka lisää sekä matkaa että lentoaikaa ja vähentää näin maanopeutta
reitillä.
Ilmailussa nopeuden mittayksikkö on solmu (kt), joka ilmoittaa nopeuden merimaileina
tunnissa. Purjelennossa operoidaan kuitenkin lähes poikkeuksetta nopeuskäsitteellä kilometriä
tunnissa. Ero on syytä pitää mielessä esim. sääpalvelun antamia tuulitietoja käsiteltäessä. Ne
annetaan solmuina, jotka muutetaan kilometreiksi tunnissa kertomalla suhdeluvulla 1,8. Niinpä
20 solmun vastatuuli hidastelee purjelentäjän matkantekoa nopeudella 36 km/h.
II.5.1.3

Ilmailukartat

Kuten jo aiemmin mainittiin, purjelentäjän suunnistusmuoto on karttasuunnistus. Kartan avulla
hän paikantaa, etsii reitin suunnasta seuraavaa kiintopistettä pysyäkseen suunnassa, laskee
matkoja ja tarvittaessa niiden avulla myös saavuttamiaan maanopeuksia. Näin ollen
purjelentäjän on tunnettava karttansa hyvin ja pidettävä sitä aina matkalennolla mukanaan.
Suomalainen ilmailukartta on varsin korkealaatuinen tuote, jonka yhtäpitävyys maaston kanssa
on erittäin hyvä. Silti sekin on vain kuva, jonka tekemisessä ehkä suurin vaikeus on se, että
maapallo on pyöreä, kun taas kartta käytännön syistä on latistettu tasokartaksi. Pallokartan
kantaminen ohjaamossa olisi kyllin vaikeata liikennekoneessakin. Purjekoneessa se olisi
mahdotonta.
Projektiot
Pyöreän todellisuuden litistäminen tasokuvaksi aiheuttaa väistämättä vääristymiä, joita kartan
tekijät yrittävät ohjata käytön eli tässä tapauksessa lentämisen kannalta epäolennaisiin
seikkoihin. Sitä menetelmää, jolla pallo tasoon litistetään sanotaan projektioksi.
Suunnistukseen käytettävän ilmailukartan projektio on valittu niin, että palloa projisoitaessa
tasokartaksi kolme päävaatimusta täyttyy mahdollisimman hyvin.
Ensinnäkin kulmat säilyvät oikeina, joten suunnat pitävät paikkansa kartalta mitattuina.
Toiseksi mittakaava on kartalla vakio. Kartalla yhtä pitkiksi mitatut matkat ovat näin
luonnossakin yhtä pitkät.
Kolmanneksi isoympyrät ovat kartalla suoria viivoja. Isoympyrä on maapallon pinnalle kuviteltu
suurin mahdollinen ympyräviiva, joka syntyy kun pallo leikataan sen keskipisteen kautta
kulkevalla tasolla.

Isoympyrä on suurin mahdollinen ympyräviiva, joka syntyy kun pallo leikataan keskipisteensä
kautta kulkevalla tasolla.
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Kahden maapallon pinnalla olevan pisteen välinen lyhin etäisyys saadaan näin ollen pitkin
isoympyräviivaa, jonka ilmailukartalla siis on oltava suora viiva.
Se projektio, jonka kartan tekijä on katsonut parhaiten täyttävän em. vaatimukset on nimeltään
Lambertin kartioprojektio, jolla suunnistukseen käytettävät ilmailukartat on tehty.
LAMBERTIN KARTIOPROJEKTIOTA on joskus havainnollistettu lampulla, joka on pantu
palamaan maapallon keskipisteeseen ja joka heijastaa pinnan yksityiskohdat palloa kahta
leveyspiiriä pitkin leikkaavalle kartiolle. Kun kartio avataan on tuloksena tasokartta, jossa
leveyspiirit ovat samankeskisiä ympyröitä ja pituuspiirit niiden keskipisteestä lähteviä suoria.

Ilmailukartoissa käytettävän Lambertin kartioprojektion periaate.
Mittakaavat
Suomalaisten purjelentäjien lähes poikkeuksetta käyttämä suunnistuskartta on Lambertin
kartioprojektiolla tehty ns. ICAO:n ilmailukartta mittakaavassa 1:500.000. Suomen alueen
peittää seitsemän tämän kartan lehteä.
Mittakaava tarkoittaa sitä pienennyssuhdetta, jolla maasto on pienennetty kuvaukseen,
kartaksi. ICAO:n 1:500.000 ilmailukartalla siis 1 cm vastaa luonnossa 500.000 cm eli 5
kilometriä. ICAO on lyhennys kansainvälisestä siviili-ilmailujärjestöstä ja tarkoittaa tässä
yhteydessä sitä, että kartan merkinnät vastaavat ko. järjestön suosituksia. Jotkut purjelentäjät
käyttävät myös 1:400.000 mittakaavaista karttaa, jolla esim. 3 cm vastaa luonnossa 12 km:n
matkaa.

Mittakaava kertoo kuinka pitkää matkaa luonnossa karttalehdeltä mitattu pituus vastaa.
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Matkojen mittaaminen kartalta käy näin varsin hyvin tavallisella senttimetrimitallakin. Monet
kuitenkin käyttävät sekä matkojen että tosisuuntien mittaamiseen plotteria, jonka hankintaa on
syytä harkita ainakin lentouran edistyessä pitemmälle.
Kartan mittakaava on aina painettu hyvin näkyville karttaan ja sen suhteen on syytä olla
tarkkana. Muuten mittauksiin tulee helposti suuria virheitä.
Karttamerkit
Aivan yhtä mahdotonta kuin kartantekijälle on vääristymiä tekemättä latistaa maapalloa
tasokartalle, on myös maaston kaikkien yksityiskohtien saaminen mukaan karttaan. Niin hyvä
kartta kuin suomalainen uusi ICAO:n 1:500.000 onkin, on siihen painettu vain maaston
olennaisimmat piirteet. Ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli luonnonmuodostumiin, ihmisten
aikaansaannoksiin ja ilmailutietoihin.
Luonnonmuodostumista purjelentäjän suunnistamisen kannalta tärkeimmät ovat Suomessa
järvet. Ne näkyvät selvästi sekä luonnossa että kartalla, joka erittäin tarkasti rekisteröi mm.
rannan muodot ja pienetkin saaret. Kartalle järvet on merkitty sattuvasti sinisellä värillä. Vihreä
väri tarkoittaa metsää, valkoinen peltoaluetta, mutta näitä kahta väriä ei juuri suunnistuksen
apuna pysty käyttämään.
Toinen hyödyllinen luonnonmuodostumiin liittyvä tieto on korkeusmerkinnät. Niitä kartassa
annetaan sekä korkeuskäyrinä että suoranaisina lukemina tietyissä paikoissa Luvut tarkoittavat
ko. paikan korkeutta jalkoina meren pinnasta ja niistä on purjelentäjälle hyötyä ennen kaikkea
maastolaskun suunnittelussa. Useimpien purjelentäjien korkeusmittari mittaa matkalennollakin
näet korkeutta lähtökentän pinnasta (QFE). Vertaamalla lähtökentän korkeutta meren pinnasta
kartan korkeuslukemaan lentäjä voi päätellä korkeutensa maastosta. Etelä-Suomessa heitot
ovat pieniä, mutta pohjoiseen suuntautuvilla pitkillä matkalennoilla joskus hyvinkin merkittäviä.
Ihmisen aikaansaannokset ovat järvien lisäksi purjelentäjän parhaita suunnistusapureita. Sekä
maastossa että kartalla näkyvät selvästi suuret maantiet, rautatiet ja asutuskeskukset.
Viimemainittujen suhteen on tosin oltava tarkkana, sillä kaupungille on oma, kylälle oma ja
taajamalle oma merkintänsä, joten sekaannuksia ja vääriä paikannuksia voi sattua.
Ihmisen aikaansaannoksista kartalle on merkitty myös korkeat esteet eli lähinnä mastot, joista
on annettu varsin yksityiskohtaisia tietoja. Lentoesteinä mastot eivät purjelentäjiä suuremmin
huolestuta, mutta kiintopisteinä ne - varsinkin kauas näkyvälle betonijalustalle pystytetyt - ovat
hyviä.
Ilmailutiedoista tärkeimmät ovat tietysti lentopaikat, joista kartta sijainnin lisäksi monissa
tapauksissa antaa paljon muutakin tietoa. Lisäksi kartalla on ilmatilan jakoon liittyviä tietoja
kuten lähestymis-, lähi-, lentotiedotus- ja sotilaslennonjohtoalueita sekä lentoväylien rajat,
kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet ja myös purjelentoalueet. Juuri tällaiset purjelentäjillekin usein
tärkeät tiedot tekevätkin nimen omaan ilmailukartasta suositeltavimman karttatyypin. ICAO:n
1:500.000 ilmailukartan taakse on painettu käytetyt karttamerkit, jotka on syytä huolella
opiskella.
II.5.1.4

Suunnistuksen valmistelut

Lentosuunnistukseen liittyvät ennakkovalmistelut ovat tärkeä osa matkalennon valmisteluja,
lennon lopputuloksen kannalta lähes yhtä tärkeä kuin säätietojen hankkiminen ja koneen ja
varusteiden kunnostaminen.
Ensimmäinen tehtävä on piirtää reitti kartalle. Tätä ja muitakin merkintöjä varten kartta on syytä
kelmuttaa vaikka kelmu usein tulee maksamaan lähes yhtä paljon kuin itse karttakin.
Vesiliukoista huopakynää käytetään paljon reitin piirtämiseen, joskaan se ei välttämättä ole
paras mahdollinen. Viiva näet hankautuu helposti lentäjän hikisiin sormiin. Melko kätevä tapa
viivan tekemiseen on myös hyvin ohut teippi.
Reittiviivaan on syytä vetää lyhyitä poikkiviivoja tiettyjen, esim. 20 km tai 50 km välimatkojen
päähän. Niiden avulla on helppo seurata matkan edistymistä. Ne vapauttavat lentäjän lennolla
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matkan mittaamisesta muihin tärkeämpiin tehtäviin. Purjelentäjän kartan vakiomerkintöinä
suositellaan kotikenttä keskipisteenä 10 km:n välein piirrettyjä ympyröitä, joiden avulla pystyy
riittävällä tarkkuudella määrittämään etäisyytensä kentältä. Tällaiset merkinnät karttaan voi
tehdä jo vaikka talvella.
Karttaa voi ja on viisastakin pitää mukana myös paikallislennoilla. Näin välttyy rikkomasta
harjoitusalueen rajoja ja tottuu kartan käsittelyyn ja sen antamaan kuvaan maastosta.
Kelmutettuun karttaan voi ennen lennolle lähtöä merkitä myös eri reittivälien suunnat ja
käännepisteiden väliset etäisyydet, jos lennetään esim. kolmiolentoa. Ilmoitetun tuulen suunnat
ja nopeudet eri korkeuksilla voi myös merkitä näkyviin kartalle, joskin on huomattava, ettei
tällainen merkintä anna luotettavaa kuvaa ainakaan maatuulesta maastolaskua tehtäessä.
Kartta on vielä ennen koneelle menoa taitettava niin, että sen käsittely purjekoneen usein
ahtaassa ohjaamossa on mahdollisimman helppoa. Matkalentäjän uran alkuvaiheessa lyhyillä
lennoilla ei tässä suhteessa tule vaikeuksia, mutta taitto on suunniteltava huolellisemmin, jos
reitti on niin pitkä, ettei se mahdu yhdelle ilmailukartan lehdelle.
Ennen lennolle lähtöä pilotin on viisasta viettää ns. hiljainen hetki tutkien reittiviivaa kartalla.
Mitkä ovat reitille tai sen läheisyyteen osuvat huomattavat kiintopisteet? Joudutaanko matkalla
ylittämään suuria järvialueita? Mitkä kiintopisteet auttavat käännepisteiden paikantamisessa?
Osuuko reitille tai sen lähelle rajoitus- tai kieltoalueita? Ja ehkä tärkeimpänä kaikista, mikä on
se selvä ja tuttu kiintopiste, jonka avulla pääsee heti alusta alkaen kiinni reittiviivaan.
Varsin yleinen ja kiusallinen virhe on näet lähteä jo kentältä väärään suuntaan. Tätä virhettä on
myöhemmin ehkä vaikea korjata ja päästä takaisin kiinni reittiviivaan. Näin pääsee helposti
käymään varsinkin ensimmäisillä matkalennoilla, jolloin ohjaajan jännitystila on melko korkea.
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Purjekoneella lennettäessä suunnistaminen on yleensä helppoa, koska lentokorkeus on suuri.
Silloin voi käyttää kiintopisteinä suuria ja varmasti tunnistettavia maamerkkejä.
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II.5.2

Termiikkien käyttö matkalennoilla

Aloittelevalle matkalentäjälle korkealla pysyminen tuottaa pelkkiä etuja - varovaisuus on
ensimmäisten matkalentojen strategia. Korkeus antaa aikaa harkita rauhassa seuraavia
päätöksiä. Se helpottaa suunnistusta. Ja se takaa ensimmäisiin matkalentoihin väistämättä
liittyvän jännitystilan pysymisen kohtuullisissa lukemissa.
Aloittelevan matkalentäjän on syytä lentää liu'ut kohtuunopeuksilla, käyttää jokainen
kohtuullinen nosto ja kelata se joko pilvirajaan tai suurimpaan sallittuun korkeuteen saakka.
Matka ei näin taitu kovin nopeasti, mutta se taittuu varmasti verrattuna koheltavaan tyyliin,
jossa nostojen välit lykitään kokka kohisten kahta sataa, vain nelimetriset tai sitä paremmat
kelpuutetaan ja niistäkin lähdetään kiitämään eteenpäin heti kun nosto vähänkin heikkenee.
Erityisen paikallaan varovainen etenemisstrategia on lennettäessä matkaa kuivatermiikissä.
Nostonmerkkeinä olevien cumuluspilvien puuttuminen hidastaa vääjäämättä matkalentäjän
keskinopeutta.
II.5.2.1

Nostojen oikea valinta vaakatasossa eli minne mennä ?

Purjekoneiden ohjaamoihin on viime vuosina löytänyt tiensä toinen toistaan hienompia
variometri-nopeusvalitsin-yhdistelmiä, jotka viisarein, digitaalein ja piipityksin hetki hetkeltä
neuvovat pilottia valitsemaan oikean liukunopeuden eli optimoimaan lentoaan pystytasossa.
Valitettavasti, tai purjelentoharrastuksen kannalta oikeammin onneksi, vielä ei kuitenkaan ole
kehitetty mittaria, joka ratkaisisi paljon vaikeamman ja lennon lopputuloksen kannalta
olennaisemman pulman, eli mistä löytyy seuraava käyttökelpoinen nosto, eli kuinka lento
optimoidaan vaakatasossa.
Sään tunteminen on tämän pulman ratkaisussa olennainen tekijä. Pilvikelillä on tiedettävä,
missä kehitysvaiheessa pilvet ovat, kuinka tuuli vaikuttaa nostoon suhteessa pilveen ja miltä
pilvenreunalta on toiveita löytää paras nosto. Kuivatermiikissä on pyrittävä kokeilemaan
lupaavimmilta näyttävät termiikkimaastot ja muistettava tuulen vaikutus.
Säätä on seurattava jatkuvasti. Termiikkikaarron aikana on tarkkailtava keliä reitin suunnassa
ja päätös jatkosta tehtävä ennen termiikistä lähtöä. Päätöstä pitää kuitenkin pystyä myös
muuttamaan, jos tilanne liu'un aikana muuttuu. Matkalennolla jokainen tilanne on
ainutkertainen, joten selviä menettelytapaohjeita on mahdotonta antaa. Muutamista vinkeistä
voi kuitenkin olla hyötyä:

•

Ensimmäinen nosto: Irroituksen jälkeen heti ensimmäisessä nostossa on syytä olla
tarkkana. Se paljastaa kelin luonteen ja se paljastaa myös ylätuulen koneen ajautuman
perusteella.

•

Reitille lähtö: Ota alku varovaisesti sellaisillakin lennoilla, joilla myöhemmin pidät totista
kiirettä. Odota kelin kehittymistä reitin suunnassa mieluummin kuin hösellät kiireellä
pintoihin heti ensimmäisellä liu'ulla.

•

Eteneminen korkealla pilvien pohjissa: Pilvipohjan paras nosto löytyy yleensä
tummimman kohdan auringon puoleiselta reunalta -mutta ei aina. Kiinnitä muutaman
ensimmäisen pilven alla erityishuomiota parhaan nostokohdan sijaintiin. Se ei yleensä
muutu myöhempienkään pilvien alla. Tarkkaile kelin kehittymistä reitin suunnassa jo
ennen tuloasi pilven pohjaan. Sieltä näkyvyys eteenpäin on rajoitettu. Ja muista
VFR-säännöt eli 300 metriä lähemmäksi pilvenpohjaa ei ole menemistä, ellet ole
pilvilentäjä ja saanut pilvilentoasi varten lennonjohtoselvitystä.

•

Eteneminen keskikorkeuksissa cu-pilvien alla: Tämän klassillisen matkan taittamistavan
menestymisen ratkaisee pilotin kyky tulkita edessä olevaa säätä. Mitkä ovat kehittyviä,
mitkä kuolevia pilviä, miten tuuli vaikuttaa pilveen päättyvään termiikkiin, kiertääkö
edessä olevia aukkoja vai liitääkö niiden yli? Viimemainitun päätöksen tekoa vaikeuttaa
joskus se, että aukon leveyttä on vaikea päätellä pilviä katsomalla. Paremman arvion saa
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pilven maassa olevien varjojen perusteella. Mitä alemmaksi pilvikelillä valutaan, sitä
suurempi osa huomiosta on kiinnitettävä pilvien asemasta maastoon, todennäköisten
termiikkilähteiden etsimiseen maaston perusteella.

•

Lauttautuva keli: Pilvien lauttautuessa ja kelin mennessä tukkoon korkealla pysyminen on
entistä tärkeämpää. Tummat pilvenpohjat vetävät usein vielä silloin kun alhaalta kiinni
pääseminen on jo mahdotonta. Lauttautuvassa kelissä pilotin on silmä tarkkana etsittävä
aukkoja, joihin aurinko yhä paistaa. Niiden kohdalta on vielä mahdollisuus löytää nostoja.

•

Sateet: Vesisade on ns. myrkkyä useimmille nykyaikaisille lasikuitupurjekoneille.
Vesipisarat heikentävät ratkaisevasti näiden koneiden suorituskykyä, joten jo tästä syystä
sateita on syytä kiertää. Jos joudut lentämään sateen läpi, yritä valita kohta, jossa
aurinko häämöttää sateen takana ja saderintama näin on ohuimmillaan ja liidä
kohtisuoraan läpi.

•

Kuivatermiikki: Pilvien puuttuminen ei suinkaan tee matkan lentämistä mahdottomaksi
eikä kelin kuivuminen kesken päivän tuomitse pilottia pikaiseen maastolaskuun. Selvien
noston merkkien puuttuminen pakottaa kuitenkin useimmiten hidastamaan vauhtia ja
keskittymään maaston tarkkailuun. Tuulelta suojaiset nostolähteet toimivat kuivassakin
kelissä ja noston merkkejä voi löytyä muitakin kuin cu-pilvet. Nostosta kielivät järven
pinnan vihurit, tehtaansavut, monet purjelentoa harrastavat linnut ja purjelentoa
harrastavat toiset purjelentäjät. Monet perinpohjaisesti harrastukseensa suhtautuvat
purjelentäjät valmistautuvat kuiviin matkalentoihin tutkimalla parhaita nostoalueita ns.
geologisten eli maaperäkarttojen avulla.

•

Tuuliset päivät: Tuuli hankaloittaa selvästi lennon optimointia. Nostot ovat tuulisina
päivinä vaikeampia löytää kuin tyynen päivän pystysuoraan ylös pilvenpohjaan poraavat
termiikit. Tuulisen päivän yleisohjeeksi kelpaa se, että aina on mahdollisuuksien mukaan
pyrittävä pysymään tuulen yläpuolella reittiviivaan nähden. Jos sorrut pahasti tuulen alle,
nostossa kaartaminen vie sinut kovin kauaksi reittiviivasta.

•

Matalalla: Jos joudut alas, tärkein huolenaiheesi on turvallisuus. Hyvä laskupaikka on
katsottava hyvissä ajoin ja lento suunniteltava niin, että sinne myös varmasti päästään.
Toiseksi tärkein tekijä on ilmassa pysyminen eli käyttökelpoisen noston löytäminen ennen
kuin maapallo tulee vastaan. Todennäköisyys noston löytymiseen on sitä suurempi mitä
pitemmän matkan kone kulkee. Jos joudut mataliin, pyri siis haravoimaan mahdollisia
nostopaikkoja myötätuulesta. Muista kuitenkin tällöin, että etsimistä voi jatkaa vain niin
kauan kuin turvallinen laskupaikka on ulottuvilla. Kokemattomalle ensiarvoisen tärkeätä
on tietysti myös keskittyä koneen ohjaamiseen mahdollisimman puhtaalla tavalla.

II.5.2.2

Optimointi pystytasossa eli oikeat liukunopeudet

Lennä hitaasti nostavalla alueella. Saat talteen noston kaiken hyödyn. Lennä nopeasti
laskevassa. Pääset pian siitä pois.
Tällainen on matkalennon pystytason optimoinnin eli oikeiden liukunopeuksien valinnan
nyrkkisääntö. 1950-luvulla maailmanmestaruudenkin voittanut amerikkalainen Paul McCready
kehitti tämän periaatteen pohjalta yksinkertaisen nopeusvalitsinrenkaan. Pilotti asettaa renkaan
nollakohdan variometrinsä sen nostoarvon kohdalle, jonka hän uskoo saavuttavansa
seuraavassa nostossa. Sen jälkeen oikea liukunopeus löytyy McCready-renkaalta kulloisenkin
variometrinäyttämän kohdalta.
Teoriassa nopeusvalitsin on erinomaisen hieno laite. Se on perusmuodossaan tarpeeksi
yksinkertainen, ja nykytekniikka on lisännyt siihen käyttökelpoisia lisälaitteita kuten esim. ääniilmaisimen eli audion.
McCready-rengas ottaa huomioon tosiajassa ilmakehän pystyvirtaukset. Kun variometrin neula
heilahtaa ylös nostoon saavuttaessa, nopeusvalitsin käskee vähentämään nopeutta ja päin
vastoin.
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Koneissa, joiden lentopainoa ja siipikuormitusta voi vaihdella vesipainolastin avulla
McCready-rengasta voi säätää lentopainon mukaan ja se ottaa näin huomioon koneen
suoritusarvo yleensä kahdella vaihtoehtoisella lentopainolla.
Tuulta se ei ota huomioon. Eräänlainen nyrkkisääntö nykyaikaisella vakioluokan muovikoneella
on lisätä 40 km/t vastatuulessa McCready-asetusta puolella metrillä ja n. 55 km/t vastatuulessa
metrillä sekunnissa.
Delfiinityyli - mitä se on ?
Käytetystä nopeusvalitsimen asetuksesta riippumatta matkalennon liukunopeuksien
perussääntö on aina se, että nostavassa vedetään vauhdit pois ja laskevassa työnnetään
nokka alas. Tämä johtaa lentorataan, jota on verrattu delfiinien kisailuun valtamerissä.
Delfiinityyli on tuotu uutena, nopeaan matkantekoon liittyvänä käsitteenä korvaamaan
klassillista McCready-tyyliä, jossa kaarretaan lisää korkeutta nostossa ja liu'utaan sitten
arvokkaasti seuraavaan nostoon.
Tällä ns. delfiinityylillä pystyy todella lentämään pitkiäkin matkoja, sopivien pilvijonojen alla jopa
kymmeniä kilometrejä, kaartamatta, korkeuden kuitenkin pysyessä ennallaan tai jopa
kasvaessa.
Silti ero klassillisen ja delfiinilentämisen välillä on kuin veteen piirretty viiva. McCready-rengasta
käytetään koko ajan molemmissa. Kuitenkin niin, että vain kuin erikoistapauksissa jäädään
kaartamaan nostoihin, jotka ovat huonompia kuin valittu asetus. Niissä vain vedetään nopeudet
pieniksi valitsimen käskemällä tavalla ja jatketaan heti eteenpäin.
Jos tällaisia nostoja on tarpeeksi tiheässä, korkeus ei vähene. Silti kannattaa delfiinilentäjänkin
jäädä kaartamaan heti kun kohdalle sattuu asetusta parempi nosto - jollei pilviraja ole liian
lähellä. Jos delfiinitekniikka uhkaa viedä pilveen, rengas on käännettävä isommalle
asetukselle.
Nykyaikaisten purjekoneiden hyvät saavutusarvot ovat saaneet monet nopeaan matkantekoon
pyrkivät tajuamaan, että kaartaminen vain hidastaa. Tässäkin mennään helposti liiallisuuksiin.
Lisäkorkeuden hankkiminen tarpeeksi voimakkaassa nostossa kannattaa tänä superliitimien ja
pitkiä liukuja korostavien delfiinien aikanakin.
II.5.3

Maastolasku

Ensimmäiset maastolaskut ovat jokaiselle purjelentäjälle melkoinen kypsyyskoe. Ne jännittävät,
mikä tavallaan on hyväkin, sillä pieni jännitys pitää mielen virkeänä ja pienentää näin virheiden
mahdollisuutta. Toisaalta maastolaskutilanne voi aiheuttaa niin suuren jännitystilan, että
annetut opit ja ns. terve talonpoikaisjärki unohtuvat.
Tällöin on hyvä pitää mielessä, että Suomessa maastolasku hyvin suunniteltuna onnistuu lähes
poikkeuksetta. Etenkin Etelä-Suomessa purjekoneelle sopivia peltoja on runsaasti. Meillä
maastolaskijan osaa helpottaa sekin, että jyrkkiä korkeuseroja ei juuri ole. Korkeuden
arvioimista se helpottaa, eikä pilotin ole tarvis survoa konettaan jyrkkiin ylä- tai alamäkiin.
Silti maastolasku ei koskaan saisi olla yhtä rutiininomainen toimenpide kuin lasku kotikentälle.
Oudot olosuhteet rankaisevat helposti liian huoletonta laskijaa.
II.5.3.1

Valmistautuminen ja paikan valinta

Tärkein onnistuneen maastolaskun edellytys on onnistunut paikan valinta. Sen tärkein edellytys
puolestaan on toimiminen tarpeeksi ajoissa.
Tarkkoja metrimääriä maastolaskupaikan valintakorkeudelle on mahdotonta antaa. Se riippuu
mm. maaston luonteesta, ohjaajan kokemuksesta, koneen suoritusarvoista ja säästä. EteläSuomessa hyvällä kelillä, nykyaikaisella harjoituskoneella ensimmäisiä matkalentoja
lennettäessä jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää, että maastolaskualue on oltava
katsottuna korkeuden valuttua 600 metriin. Sen jälkeen ko. peltoaukeaan suhtaudutaan kuin
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kotikenttään paikallislennolla. Toisin sanoen ei mennä siitä niin kauas, etteikö laskun
tekeminen laskupaikan tarkastuksen ja säädyllisen laskukierroksen jälkeen olisi kaikissa
olosuhteissa mahdollista.
Edellä mainitussa esimerkkitapauksessa pilotin on valittava alueeltaan se tietty sarka
viimeistään n. 400 metrin korkeudessa. Ota huomioon, että useimmissa tapauksissa
korkeusmittarisi näyttää lähtökenttäsi QFE-korkeutta. Laskupaikan korkeus meren pinnasta voi
poiketa huomattavastikin lähtökenttäsi korkeudesta.
• Selvästi erottuva sarka on hyvä
Lopullisen laskupaikan valinnan ratkaisee viisi päätekijää. Ne ovat
1.
2.
3.
4.
5.

pellon koko
reunaesteet
suunta tuuleen nähden
paikan kaltevuus
pinnan laatu eli kasvillisuus.

Reunaesteiden merkitystä ei voi kyllin korostaa. Tietysti on olemassa sellaisiakin peltoaukeita,
joille purjekoneen pystyy vaikeuksitta laskemaan kuinka päin vain. Jos pelto on vähääkään
niukemman näköinen, esteetön lähestymissektori on kullan arvoinen. Illalla, auringon ollessa
alhaalla ja käydessä silmiin, on paras noudattaa maatalouslentäjien ohjetta ja välttää laskua
häikäisevää aurinkoa kohti.
Myötätuuli pidentää kohtuuttomasti tarvittavaa laskumatkaa. Purjelentäjän on aina, niin
paikallis- kuin matkalennollakin oltava selvillä tuulen suunnasta ja pyrittävä sorvaamaan lasku
mahdollisimman hyvin vastatuuleen.
Alaspäin viettävä sarka on hyvin hankala, sillä koneen istuttaminen maahan normaalikonsteilla
voi olla vaikeata. Ylämäkeen laskevan koneen maakiito jää helposti hyvinkin lyhyeksi, mutta
itse laskun suoritus vaatii normaalia tarkempaa ajoitusta.
Jos kasvillisuuden suhteen on vaihtoehtoja, kannattaa valita pelto, jonka kasvillisuus on niin
lyhyttä, että lentäjä näkee kivet ja mahdolliset muut esteet. Musta, kynnetty pelto täyttää tämän
ehdon, mutta vaot voivat repiä ainakin laskutelineluukut. Parhaita, miltei lentokentän veroisia
ovat alkukesän sokerijuurikaspellot. Niillä viljelijälle aiheutetut vahingot ovat tosin usein
suuremmat kuin muilla pelloilla. Laskupaikan valinnassa turvallisuus on kuitenkin pidettävä
ensimmäisenä valintakriteerinä.
Kun näin on, paikan valinnassa aivan toisarvoinen tekijä on tien, talon tai hyvin varustetun
kahvila-ravintolan läheisyys.
II.5.3.2

Tarkastus, laskukierros ja laskun suoritus

Kun paikka on valittu tarpeeksi ajoissa, ohjaajalla on tarpeeksi aikaa ja korkeutta lentää
valitsemansa paikan ylitse ja tarkastaa se vielä kerran mahdollisimman tarkoin. Kiinnitä
huomiota viljan pituuteen. Pitkä vilja lainehtii tuulessa.
Tarkista sähkö- ja puhelinlinjat. Johtoja ei helposti näe, mutta tolpat erottuvat. Jos lasket
iltasella, ota huomioon auringon häikäisy. Illalla tuuli yleensä on heikko, joten jos häikäisystä on
pelkoa, harkitse laskua päinvastaiseen suuntaan, myötäaurinkoon.
Maastolaskun käytännön suoritus alkaa samalla tavalla kuin normaalin, kentälle tehdyn
laskunkin eli siis laskukierroksella n. 250-300 metrin korkeudessa. Ja kun laskuun on lähdetty,
laskuun myös mennään. Matalalla oudon maaston yläpuolella kurvaaminen on kokemattomalle
aivan liian vaarallista. Laskupaikan vaihtaminen viime tingassa taas on aivan liian monen
maastolaskuvaurion perimmäinen syy.
Laskukierroksen yleinen virhe on se, että se tehdään liian korkeana tai liian lähellä
laskupaikkaa. Syykin on ilmeinen. Pellonsarka näyttää pieneltä verrattuna isoihin lentokenttiin.
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Normaali laskukierros ajetaan tilanteen mukaan joko vasemman- tai oikeanpuoleisena.
Nopeudet pidetään suunnilleen tavanomaisina paitsi puuskaisella kelillä, jolla loppuosan ajan
on syytä pitää vähän tavallista suurempaa vauhtia ohjaintehon säilyttämiseksi hyvänä ja
tahattoman sakkauksen vaaran vähentämiseksi.
Lasku tehdään normaalipaikkaan normaalisti ja sen jälkeen kone jarrutetaan pyöräjarrulla
pysähdyksiin mahdollisimman pian. Tarpeeton rullaileminen pellolla lisää vaurioriskiä.
II.5.3.3

Maastolaskun jälkeen

Onnistuneen maastolaskun jälkeen kunnon purjelentäjä alkaa tuntea totista huolta pellon
omistajan mahdollisesti kärsimistä vahingoista. Kone on ensimmäisten paikalle osuneiden
ihmisten avustuksella toimitettava pellon reunaan, muuten innokkaat katselijat aiheuttavat
viljelijälle suurempaa vahinkoa kuin itse kone konsanaan.
Ennen puhelimeen lähtöä on varmistauduttava siitä, että koneen voi turvallisesti jättää.
Vaaratekijöitä saattavat muodostaa kova tuuli tai esim. ukkosmyrsky, uteliaat ohikulkijat ja
aivan yhtä uteliaat kotieläimet.
Ja muista myös, ettei kunnon purjelentäjä koskaan poistu maastolaskupaikalta ennen kuin
mahdolliset, joskin useimmiten epätodennäköiset korvauskysymykset on sovittu isännän
kanssa.
II.5.3.4

Erikoiskonsteja erikoistilanteisiin

LYHYT PELTO: Pyri tuomaan kone maahan mahdollisimman nopeasti, vaikka tähän päästäksesi
joutuisit työntämään lisää nopeuttakin. Maassa jarruta rajusti ja tee tarpeen vaatiessa ns.
telemarkki eli paina siivenkärki maahan, jolloin kone pyörähtää, mutta jää todennäköisesti
ehjemmäksi kuin pyyhältäessään vastapäiseen umpimetsään. Telemarkissa työnnä sauva
eteen perärungon säästämiseksi.
KORKEA VILJA:

Tee loppuveto viljan latvoihin. Jos koneessasi on myös siiven alapinnalle
avautuvat lentojarrut, sulje ne ennen kosketusta viljaan. Lasku on pyrittävä tekemään
mahdollisimman pienellä nopeudella, joten jos koneessasi on laskusiivekkeet, käytä niitä.

LASKU VETEEN:

Se on Suomessa mahdollista lähes kaikkialla ja se on turvallisempi vaihtoehto
kuin lasku aivan liian pienelle pellolle tai umpimetsään. Laske rantaviivan suuntaisesti, teline
ulkona, mutta jarrut kiinni, jos ne aukeavat myös siiven alapinnalIe. Loppuveto nytkin
mahdollisimman pienellä nopeudella.

OJA EDESSÄ:

Jos ehdit ja voit, ota teline sisään. Nokan vauriot ovat luultavasti vähäisemmät
kuin irti repeytyvän laskutelineen aiheuttamat.
Ohjattunakin
kone kyllä hajoaa umpimetsään, mutta pilotilla on hyvät mahdollisuudet selvitä vammoitta:
ohjaamattomana matalaltakin maahan sakkaava tai syöksykierteessä putoava kone sitä
vastoin aiheuttaa lähes väistämättä henkilövahinkoja.

TÄRKEINTÄ MAASTOLASKUN TEOSSA ON KUITENKIN SÄILYTTÄÄ KONEEN OHJATTAVUUS.

II.5.4

Sarkalaskujen harjoittelu

Taitojen harjoittelu turvallista maastolaskua varten on luonnollinen asia, jota kannattaa sopivina
hetkinä harjoitella. Useissa ilmailukerhoissa vaaditaankin jonkinlaista "tarkkuuslaskutaitoa",
ennenkuin lentäjä päästetään matkalennoille. Niinpä esimerkiksi lentokauden alussa, ennen
matkalentoihin ryhtymistä on syytä harjoitella simuloitua maastolaskutilannetta lentämällä
laskuja vartavasten merkitylle peltosarkaa kuvaavalle laskualueelle.
Laskusaran merkintää varten varataan sopivia välineitä. Merkit voivat olla "lakanoita", levyjä,
muovikartioita, nauhoja tai muuta sellaista. Tärkeintä on, että ne näkyvät hyvin mutta eivät
muodosta vaarallista estettä laskeutuville koneille.
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Sarka merkitään niin, että se on selvästi nähtävissä jo myötätuuliosan alusta, jotta opittaisiin
suhteuttamaan laskukierros oikein. Saran paikka valitaan ensin normaalilta laskualueelta niin,
että sitä voi käyttää vaikka kaikkiin laskuihin normaalissa lentotoiminnassa.
Joillakin lentopaikoilla on käytössä kiinteitä laskusarkoja, joita ei tarvitse erikseen merkitä.
Saran mitat ovat noin 30 x 200 m ja sen molemmat päät ja sivulinjat on oltava selvästi
havaittavat.
Harjoitukset
Vaihe 1. Opit näkemään saran laskukierroksen eri vaiheista ja suorittamaan laskukierroksen
niin, että vaikka keskittyisit loppuosalla pelkästään laskun suoritukseen, lasku osuu saralle.
Vaihe 2. Valitset tähtäyspisteen saran alkupäästä ja pyrit säätämään liukukulmasi sen mukaan.
Kone myös pysähtyy saralle.
Vaihe 3. Kun laskut osuvat säännöllisesti saralle, voi ruveta valitsemaan kosketuspisteen.
Tähtäyspisteen paikka riippuu nyt olosuhteista: tyynessä venyy loivennusvaihe pidemmäksi.
Saralle voidaan myös merkitä kosketuspiste 30-40 m kynnyksestä. Kun tarkkuus on
säännöllisesti suunnilleen 25 metriä jokaisella laskulla, oletkin saavuttanut sangen tyydyttävän
taidon. Käytännössä pyritään siihen, että lasku osuu saralle ja kone pysähtyy selvästi saran
rajojen sisäpuolelle.
Maastolaskuharjoittelu: Mahdollisimman todenmukainen harjoitus saadaan aikaan, kun
merkitään laskusarka epätavalliseen paikkaan laskualueelle. Jos mahdollista, järjestetään
myös lähestymissuunta epätavallisella tavalla. 40-50 metriä ennen merkityn saran alkua
pystytetään parin metrin korkuinen lippusiima reunaesteeksi. Harkiten suoritettu laskukierros ja
ajoissa vakautettu lähestyminen takaavat menestyksen joka kerta. Tätä menettelyä varten on
syytä myös varmistua siitä, ettei poikkeava lähestymiskuvio aiheuta hämminkiä muulle
liikenteelle.
II.5.5

Ensimmäinen matkalentosuoritukseni, Hopea-C -matka

Et ehkä tiennytkään, että peruskurssin aikana olet saavuttanut jo monta purjelentosuoritusta.
Ennen, aina 1950-luvulle asti, kun lentokoulutus tapahtui yksipaikkaisilla alkeisliitokoneilla
rinnelentoina ja todella vähitellen, juhlittiin merkkisuorituksia monessa vaiheessa. Opittuaan
suoraa liitoa, sai lentäjä A-merkin. Siinä on yksi lokki. Kaksilokkiseen B-merkkiin piti jo osata
vähän kaartaakin. C-merkki kolmine lokkeineen edellytti jo täyskaartoja korkeuden
säilyttämistä. Nyt C-suoritukset kuuluvat viiden ensimmäisen yksinlennon ohjelmaan. Ne ovat
vaakakahdeksikot, eli perättäiset täyskaarrot molempiin suuntiin sekä maalinlaskut.
Valistuneessa kerhossa niistä hommataan lento-oppilaalle myös arvokkaan näköinen
koulutustodistus ja rintamerkki Suomen Ilmailuliitosta.
Hopeinen C-merkki oli jo pitkälle ehtineen lentourheilijan tunnus, jonka saavuttamien saattoi
kestää vuosia. Eikä se mikään turha suoritus ole vieläkään. Vaatimuksiin kuuluu viiden tunnin
aikalento ja tuhannen metrin oma nousu. Kaiken kruunaa vähintään 50-kilometrinen
matkalento. Ne vastaavat maailmanennätystasoa 1920-luvun alussa. Nykyisestä tiedon tasosta
ja koneiden suorituskyvystä tuskin osattiin silloin edes unelmoida. Hyvänä käytäntönä on
nykyään, että ainakin aikalento on suoritettu ennen matkaa. Silloin lentäjä on osoittanut
kykynsä löytää ja käyttää nostoja. Onhan siinä tullut samalla monta tuntia hyvää harjoitusta.
Korkeuslento hoituu yleensä joko aika- tai matkasuorituksen yhteydessä. Monissa kerhoissa
tuleekin suorittaa Hopea-C ennenkuin voi aloitella pitkien matkalentojen tekemisen kerhon
kalustolla ja omin neuvoin. Muistathan myös, että voidaksesi suorittaa matkalentoja, on sinulla
oltava varsinainen purjelentäjän lupakirja suoritettuna. Lento-oppilaana vain paikallislennot
lennonopettajan valvonnassa ovat mahdollisia.
Matkalento voidaan suorittaa suorana matkana pois kotikentältä, jolloin laskeudutaan
vieraaseen paikkaan. Ellei päätepisteenä ole lentokenttä, tarvitaan nyt niitä sarkalaskuissa
harjoiteltuja taitoja. Lento suunnataan tunnetulle alueelle, missä hyvää kelimaastoa ja hyviä
laskupaikkoja vanhastaan tiedetään olevan. Jopa nimenomaiset peltosaratkin voi tiedustella
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etukäteen, mutta yllätyksiin pitää varautua. Matkaan lähdetään hätäilemättä ja kyttäilemättä,
kun keli on kunnolla kehittynyt. Hinauskorkeus saa olla enintään 1 % matkasta, eli 500 m. Kun
lähdetään myötätuulisektoriin, ei matka edes kestä kauan. Termiikissä kaartaessakin taival
taittuu. Etenet lyhyin liidoin nostosta nostoon ja pysyttelet korkealla, juuri niinkuin edellä
ensimmäisistä matkalennoista on kerrottu. Korkealla lennetään perille asti.
Aikaa on käytettävissä huolelliseen suunnistukseen. Kun karttaan merkitty 50 km:n raja on
ylitetty, ryhdyt valitsemaan laskupaikkaa. Ota niistä paras, pitkä sarka vastatuuleen ison
peltoaukean keskellä. Tarkastat sen kunnolla, suunnittelet laskukierroksen huolella ja lasket
sitten kaikessa rauhassa. Maastolaskun jälkeiset toimenpiteet tiedät. Kun vielä olet ilmoittanut
paikkasi hakuporukalle voitkin keskittyä henkseleiden paukutteluun. Jos paikalla on yleisöä
puhut heille asiaa ja jakelet vaikka kerhon tarroja muistoksi.
Matkalennolla tarvitset ylimääräisenä varusteena lentosi taltioivan GPS-laitteen, jonka muistiin
sinun on aluksi ladattava tarpeelliset lentoa ja reittiä koskevat tiedot. Lentosi valvojan tulee
lisäksi tarkastaa ja varmistaa, ettei GPS-laitteen taltioinnin sormeilu ole mahdollista. GPS-laite
taltioi lentosi aikana reittiä ja lentokorkeutta koskevat tiedot, joista muodostuu todisteet
suorituksestasi. Lennon päätyttyä nimenomaan valvojan tulee huolehtia GPS-tietojen
purkamisesta, joten ohjaajan omatoiminen ”bittinikkarointi” ei tule lainkaan kyseeseen.
Välttämättä HC-matka ei pääty vieraaseen paikkaan. Lento voi olla edestakainen, jolloin käyt
kääntymässä vähintään 50 km:n päässä edeltä määrätyssä paikassa ja palaat lähtökentälle.
Paluumatka lasketaan varsinaiseksi suoritukseksi. Reitti voi olla myös kolmio. Silloin valitaan
kentän kahtapuolta käännepisteet, joiden keskinäinen väli on vähintään 50 km eli HC-matka.
Lähdetään taas sen verran aikaisin, että vähintään 4-5 hyvää kelituntia on käytettävissä.
Näillä suljetuilla reiteillä matkaa kertyy yli 100 km ja joudut etenemään ainakin sivutuuleen tai
jopa vastatuuleen. Edelleen pitää kuitenkin paikkansa, että ajasta tuskin tulee hyvänä
kelipäivänä pulaa. Kannattaa pysyä korkealla ja edetä varovasti. Liidot tehdään melko
vaatimattomilla nopeuksilla korkeutta säästellen, ettei eteen tule kaikesta huolimatta
maastolasku kesken matkan. Kertaa edeltä, miten tuuli vaikuttaa liitämiseen. Suunnistaminen
ennakkovalmisteluineen on nyt tärkeää. Valitut käännepisteet on löydettävä ja kierrettävä
säädetyssä järjestyksessä. Kotiinkin pitää osata. Pieni ennakkoretkeily aiottuihin suuntiin on
eduksi, jotta maisemat ovat suorituspäivänä jo jonkun verran tuttuja.
Suljetulla reitillä tarvitaan todiste käännepisteiden kiertämisestä. Ennen muinoin käännepisteet
valokuvattiin, mutta nykyisin käytössä on pelkästään GPS-taltiointi, johon on käytettävä
hyväksyttyä GPS-laitetyyppiä. Käännepisteiden kiertämisestä on määrätyt säännöt siitä, miten
GPS-taltioinnin tulostiedostossa tulee taltiointipisteiden näkyä. Suorituslennoilla perussääntönä
on se, että lento kiertää käännepisteen sen takapuolelta.
Lennon jälkeen suorituksen valvoja purkaa tulostiedoston GPS-laitteesta. Tiedosto toimitetaan
hakemuksen kera Suomen Ilmailuliitto ry:lle, jonka Purjelentotoimikunta suorittaa tarkastuksen.
Aikanaan saat hienon Hopea-C diplomin ja voit vaikka ostaa merkinkin takin käänteeseen.
Matkalennolle ei tietenkään sännätä valmistelematta. Lentokoneen lisäksi tarvitaan jo edellä
mainittuja varusteita. Paluukuljetukseen tarvitaan auto ja kunnossa oleva, koneelle sopiva
kuljetusvaunu. Nämä pitää olla varattuna aina matkalentoja lennettäessä, vaikka tarkoitus olisi
lentäen palatakin. Aina ei käy niinkuin haaveillaan, varsinkaan purjelennossa. Tälle kalustolle
tarvitaan myös parin hengen miehitys. Sekin sovitaan etukäteen, ettei tarvitse ketään saunan
lauteilta hälyttää. Ja suorituksellahan pitää olla hyväksytty valvoja, urheilusäännöt tunteva
Suomen Ilmailuliitto ry:n jäsen.
Lentäjän henkilökohtainen varustus on vähintäänkin asianmukaisesti valmisteltu kartta. Siihen
on piirretty reitti välimatkamerkinnöin. Tuuli etenemiskorkeudessa, eli noin 5000 jalassa
kannatta merkitä paitsi numeroilla, myös nuolella. Tarvittavat radiojaksot ja kutsut löytyvät
helposti, kun ne on merkitty kartan reunaan tai polvilevyyn. Niin myös puhelinnumerot.
Korkeusmittarin asetukseen tarvittavat ilmanpainetiedot merkitään muistiin ennen
lentoonlähtöä, koska korkealla pitää lentää standardiasetuksen mukaan.
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Kun ylätuulet on selvitetty, tutkitaan koneen polaarin avulla mitä nopeuksia liidoissa kannattaa
eri reittiosuuksilla käyttää. Vastatuulessa hieman lujempaa ja myötätuulessa hitaammin.
Merkitään karttaan minkälainen liitoluku milläkin reittiosuudella on saavutettavissa, sekin
alakanttiin arvioituna. Tämän tiedon nojalla voi jo hieman suunnitella liitoja, ja tietää miten
kaukaa yltää reilusti kotiin mistäkin korkeudesta. Jos McCready-rengasta tai muuta
nopeusvalitsinta käytetään, asetetaan keskinoston arvoksi myötätuulessa 0 m/s ja vastaisessa
noin 0,5 m/s.
Itsensä lentäjä huoltaa tankkaamalla hitaasti palavia hiilihydraatteja jo edellisenä iltana. Leipää,
makaroniruokia ja muuta viljatuotetta. Nukuttuaan hyvin lentäjä nauttii hyvän aamiaisen ja
lähtee kentälle valmistautumaan. Erityisen paljoa syötävää matkalle ei tarvita, juotavaa kylläkin
hyvinkin litran verran. Rakko tyhjäksi vielä juuri ennen lentoa. Yllä ovat ne mukavat ja riittävät
lentovaatteet lakkeineen. Käteistä rahaakin vähän taskussa ja muita maksuvälineitä, kuten
puhelinkortti. Ja hakuauton avaimet avustajan taskussa. Sitten toivotaan, että juuri tämä olisi
se päivä. Tuuli sopivasta suunnasta, pinnassa ei juurikaan yli 5 kts ja ylempänäkin alle 15 kts.
Kumpupilviä enintään 4/8 ja pohjat enemmän kuin 1500 metriä. Sitten kun mennään, mennään
päättäväisesti. Kun onnistunut suoritus on takana, näyttää maailma, ainakin jonkin aikaa, lähes
siedettävältä paikalta...
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II.6

LIIKKUMINEN ILMASSA, ILMATILAN PELISÄÄNNÖT JA
LENTOTURVALLISUUS

II.6.1

Ilmailulainsäädäntö

Ilmatilaa käyttävät nykyisin monenlaiset ilmailuvälineet. Siellä liikkuvat liikenne- ja liikekoneet,
sotilaskoneet, monenlaiset moottorikoneet, purjekoneet, riippu- ja varjoliitimet, kuumailmapallot
ja laskuvarjohyppääjät. Lisäksi lennokkiharrastajat lennättelevät lennokkejaan usein
lentokenttien laidoilla. Niinpä ilmatilan käyttäjille onkin luotu omat "pelisäännöt".
Samoin kuin maantiellä liikkuville on säädetty tieliikennelaki, on ilmassa liikkuville säädetty
ilmailulaki. Ilmailulakia tarkentaa ilmailuasetus, missä säädetään myös lentosääntöjen
julkaisemisesta. Nämä molemmat tulee jokaisen oppilaan saada kurssin alussa itselleen, sillä
ne kuuluvat purjelentokurssin perusmateriaaliin.
Suomalaiset lentosäännöt, jotka ovat käytännössä yhtenevät kansainvälisen siviiliilmailujärjestön
ICAO:n
julkaisemien
lentosääntöjen
kanssa,
on
julkaistu
ilmailumääräyskokoelman osassa OPS - Operations, eli "lentotoiminta" (OPS M1-1).
Lentosäännöissä määrätään mm. ilma-aluksen päällikön vastuusta ja velvollisuuksista,
minimilentokorkeuksista, väistämisvelvollisuudesta ja radioyhteyden pidosta. Purjelentäjälle
tärkeitä kohtia ovat mm. näkölento- eli VFR-säännöt, määräykset näkösääolosuhteista eli ns.
VMC-minimit ja yhteentörmäysten välttämiseksi sovitut väistämissäännöt.
II.6.2

Ilmailukäsikirja eli AIP

Jokaisessa kansainväIisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n jäsenvaltiossa julkaistaan oman maan
ilmailuolosuhteita käsittelevää käsikirjaa. Julkaisu tunnetaan nimellä AIP - Ilmailukäsikirja
(Aviation Information Publication). Se on perusteellinen tietolähde, jota ylläpidetään jatkuvasti
ajan tasalla. Suomessa tämän ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja on valtion liikelaitos: Finavia.
Finavian internet-kotisivu on osoitteessa www.finavia.fi.
Perinteisessä paperimuodossa julkaistu AIP on koostunut sinisistä mapeista, jotka ovat olleet
löydettävissä lentokentältä, joko toimistosta tai lennonneuvonnasta eli briefing-huoneesta.
Nykyisin suositummaksi tavaksi on muodostunut Finavian internet-sivulla ylläpidettävä
sähköinen AIP nimeltään eAIP. Se löytyy osoitteesta www.finavia.fi/C tai painamalla Finavian
kotisivulla näkyvää keltaisen neliön ja mustan C-kirjaimen muodostamaa kuvaketta (=
"lennonneuvonta"). Jokaisella kouluttavalla kerholla tulee olla käytettävissään sekä
Ilmailukäsikirja AIP että ilmailumääräys- ja ilmailutiedotuskokoelma, joko paperille painettuna ja
ajanmukaisena taikka oppilaiden käytettävissä olevan internet-yhteyden kautta.
Suomen Ilmailukäsikirja, siis AIP, koostuu kolmesta osasta: 1. Yleinen osa (GEN), 2.
Reittiosa (ENR) ja 3. Lentopaikkaosa (AD). Nämä sisältävät asioita, joista myös purjelentäjä
löytää runsaasti hyödyllistä tietoa. Sinun tulisikin nyt ottaa käsiisi kerhosi kirjahyllystä AIP, tai
yhteys internetin kautta eAIP:hen (www.finavia.fi/C) ja käydä sitä läpi sitä yhdessä opettajasi
kanssa. Hän voi näyttää sinulle, missä muodossa AIP tietoja sisältää ja miten voit hahmottaa
samat asiat osana omaa lentotoimintaasi. Tuntiessasi pääpiirteissään AIP:n rakenteen ja
periaatteen, miten tiedot siitä löytyvät, voit pitää helposti itsesi ajantasalla. Jatkuva
päivityspalvelu, jota Finavia ylläpitää AIP:tä varten, on tarkoitettu pitämään ilmailutiedot
ajantasalla. Sinun tehtäväksesi jää jatkossa silloin tällöin tarkastella, mitä muutoksia on
tapahtunut.
Koska ilmailutiedot ovat muuttuvia, niitä ei ole tähän oppikirjaan erikseen painettu. Tiedot
vanhenisivat äkkiä. Ohessa onkin vain lista niistä AIP:n luvuista ja kohdista, jotka ovat
purjelentäjän kannalta kiinnostavia. Sinun tulee oppia päivittämään tietosi jatkossa itsenäisesti.
sisältää koko AIP:tä ja valtaosaltaan ilmailutietoja koskevia yleisiä asioita.
AIP:n rakenne kerrotaan kohdassa GEN 0. Koko ilmailutiedotuspalvelun (AIS) eri julkaisut on
kuvattu kohdassa GEN 3.1. Varsinaista ja hyödyllistä käytännön tietoa on mm. seuraavissa
kohdissa:

OSA 1: YLEISTÄ (GEN)
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•
•
•
•
•
•
•

GEN 2.2
GEN 2.3
GEN 2.4
GEN 2.7
GEN 3.5
GEN 3.6

Lyhenteitä
Karttamerkit
Paikantunnukset
Auringon nousu- ja laskuaikataulukot
Lentosääpalvelu (sisältää myös GAFOR sääpalvelualueiden kartan)
Etsintä- ja pelastuspalvelu (SAR)

sisältää mm. ilmatilaa, lentosääntöjä ja lennonjohtoalueita koskevat asiat.
Tarpeellisia ja sinunkin perehtymistäsi vaativia kohtia ovat mm:

OSA 2: REITTI (ENR)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENR 1.2
ENR 1.4
ENR 1.7
ENR 1.10
ENR 2
ENR 3
ENR 5.1
ENR 5.5
ENR 6.6

Näkölentosäännöt
Ilmatilaluokitus
Korkeusmittarin asetusmenetelmät (alakohta 4 purjelentoja varten)
Lentosuunnitelmat
Lentotiedotus- ja lennonjohtoalueet
ATS-reitit
Kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet
Harrasteilmailu (Purjelentopaikat ja purjelennon ilmatilavaraukset)
Kartta purjelento- ja laskuvarjohyppyalueista

Purjelentäjänä sinäkin toimit eri ilmatilan osissa, yhteispelissä kaikkien muiden ilmatilan
käyttäjien kanssa. Edellä esitetyissä kohdissa olevat tiedot kertovat mm. mitä oikeuksia ja
vaatimuksia sinulla eri paikoissa lentäessäsi on ja mitkä ovat oikeita menettelytapoja.
jakautuu viiteen alakohtaan. AD 0 on sisällysluettelo. AD 1 käsittelee
lentopaikkojen käyttöä ja toimintaa koskevia asioita.

OSA 3: LENTOPAIKAT (AD)

Alakohtaan AD 2 on koottu aakkosjärjestyksessä valvottujen lentopaikkojen toiminnalliset
tiedot (palvelut) ja kartat, kuten esim. mittari- ja näkölähestymiskartat. Nämä ovat tarpeellisia,
jos toimitaan valvotulla lentopaikalla, lähdetään sieltä tai saavutaan sellaiselle.
Alakohta AD 4 sisältää luettelon valvomattomista lentopaikoista. Purjelento- ja
harrasteilmailusta on hyvin suuri osa keskittynyt juuri näille kentille. Voisitkin tarkistaa, mitkä
ovat sinun kotikenttäsi tiedot.
ovat AIP:n tilapäisiä muutossivuja, jotka aiemmin painettiin
keltaiselle paperille. Nykyisin ne ovat vain elektronisessa muodossa. AIP Supplement´eilla
ilmoitetaan merkittävämmistä, mutta kestoltaan tilapäisistä muutoksista, jotka sinun tulee ottaa
huomioon muutoksen voimassaoloaikana. Nämä lisäyssivut (Supplementit) on muistettava
ottaa huomioon, sillä tyypillisiä tietoja ovat esimerkiksi tilapäiset muutokset ilmatilan osissa,
mm. puolustusvoimien eri harjoitusten vuoksi. Kun selvität tietoja AIP:stä tai eAIP:stä, tarkista
samalla kohdistuuko asiaan Supplementtia, joka juuri nyt olisi voimassa.

AIP:n LISÄYKSET (AIP SUPPLEMENT)

Kaikki AIP:n tieto ei toki ole jokapäiväisessä lentotoiminnassa tarpeellista, mutta siitä saat
tiivistä tietoa tarpeen mukaan. Osa tiedoista on esitetty karttojen muodossa ja on siten hyvin
havainnollista ja helposti sovellettavaa. Otapa selville, miten kerhosi on järjestänyt sekä AIP:n
että ilmailutiedotus- ja -määräyskokoelman käytettävyyden. Niiden parissa voit lentokentällä
tulevina joutoaikoina syventää tietojasi.
II.6.3

Ilmailumääräys- ja tiedotuskokoelma

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi julkaisee ilmailumääräyksiä ja -tiedotuksia sekä
normisarjaa. Löydät ne internet-sivulta www.trafi.fi/ilmailu. Ilmailumääräys- ja tiedotuskokoelma
koostuu seuraavista yhdeksästä osasta:
GEN
Yleinen osa (General)
AGA
Lentopaikat ja maalaitteet (Aerodromes and ground aids)
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ANS
AIR
OPS
PEL
SEC
TRG
JAR

Lennonvarmistuspalvelut
Ilma-alukset ja ilmailuvälineet (Airworthiness)
Lentotoiminta (Operations)
Ilmailulupakirjat (Personnel licensing)
Turva-asiat (Security)
Koulutustoiminta (Training)
Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset (Joint Aviation Requirements)

Kokoelmassa on paljon asiaa. Purjelentäjälle riittää kuitenkin itse purjelentotoimintaan liittyvien
asioiden omaksuminen, mikä onkin enää murto-osa kansioiden sisällöstä. Tutustu erityisesti
osaan GEN - Yleistä, sillä sen avulla opit helposti hakemaan vastauksia kysymyksiin jotka
askarruttavat.
II.6.4

Purjelentokoneen ja purjelentäjän välttämättömät asiakirjat

Ilmailumääräyksen OPS M1-21 mukaan purjelentokoneessa on aina lennolla oltava
matkapäiväkirjan lisäksi mukana sellaiset asiapaperit, joista ilmenevät koneen
lentokelpoisuuteen liittyvät seikat. Sinäkin toimiessasi koneesi päällikkönä vastaat siitä, että
nämä asiakirjat ovat mukana. Monissa kerhoissa ne onkin järjestetty koneen omaan kansioon,
yhdessä hyvin hoidetun matkapäiväkirjan kanssa:
•
•
•
•
•
•
•

lentokäsikirja
rekisteröimistodistus
lentokelpoisuustodistus
lentokelpoisuuden tarkastustodistus (Airworthiness Review Certificate, ARC)
painolaskelma (aik. punnitustodistus)
radiolupa
vakuutustodistukset (lentovastuuvakuutus aina, koulutuksessa myös
istuinpaikkavakuutukset sekä matkustajankuljetuksessa ilmakuljetusvastuuvakuutus)

Lentokäsikirja on ohjekirja konetyypin käyttöohjeista ja -rajoituksista. Lentokoneen käytössä on
aina noudatettava lentokäsikirjan ohjeita ehdottoman tarkasti, eikä annettuja rajoituksia saa
rikkoa. Lentokelpoisuustodistus vastaa auton rekisteriotetta. Sen täydennykseksi tarvitaan
myös lentokelpoisuuden tarkastustodistus eli ARC, Airworthiness Review Certificate. ARC
todistaa
koneen
lentokelpoisuusjakson
olevan
voimassa.
Painolaskelmasta
tai
punnitustodistuksesta nähdään kunkin purjekoneen yksilöllinen massa, mikä mahdollistaa
oikean kuormaamisen yhdessä lentokäsikirjan ohjeiden kanssa.
Lentäjän on aina pidettävä lennoilla mukanaan lupakirjansa, kuvallinen henkilötodistus sekä
voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus (Medical Certificate). Lisäksi kaikista
lennoista on pidettävä henkilökohtaista lentopäiväkirjaa, jonka on myös oltava ajantasalla.
Lentopäiväkirjaasi sinun onkin syytä pitää huolella, koska se on monessa suhteessa ainoa
lentokoulutustasi ja -kokemustasi todistava asiakirja. Siihen tulevat myös myöhempiä
tarkastuslento- sekä lisäkoulutusmerkintöjä, joilla voit osoittaa ovatko kelpoisuutesi voimassa.
II.6.5

Vakuutukset

Lentotoiminnassa ja koulutuksessa on oltavat voimassa Euroopan Unionin asetuksen EY N:o
785/2004 mukainen vakuutusturva siltä varalta, että jokin asia omasta tai muusta syystä ei
toiminutkaan niin kuin piti. Perusluoteeltaan vakuutusturva on ensisijaisesti oltava siltä varalta,
että lentotoiminta aiheuttaa vahinkoja ulkopuolisille. Sen lisäksi voidaan vakuuttautua omien
henkilövahinkojen varalta. Koulutukseen käytettävissä koneissa onkin oltava sekä lentooppilaan että lennonopettaja osalta tapaturmavakuutukset voimassa. Lennätettävien
matkustajien kuljettamiseksi on oltava lisäksi erityinen ilmakuljetusvastuuvakuutus. Näiden
täydennykseksi voidaan myös käytössä olevat koneet ja laitteet vakuuttaa vahinkojen varalta.
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Kouluttajasi on määräysten mukaan velvollinen kirjallisesti selvittämään
lentokoulutuksessa voimassa olevan vakuutusturvan (täytetään oppitunnilla):

sinulle

on ns. kolmannen osapuolen vakuutus, joka korvaa koneella
ulkopuoliselle aiheutettuja vahinkoja. Ilma-aluksilla (myös purjekoneilla), joiden suurin sallittu
lentoonlähtömassa (MTOM) on vähintään 500 kg mutta alle 1000 kg, vakuutussumman
suuruuden on oltava vähintään 1 500 000 SDR (erityistä nosto-oikeutta). Tähän ryhmään
asettuvat useimmat 2-paikkaiset koulutuskoneemme. Jos purjekoneen MTOM on alle 500 kg,
riittää vähimmäissummaksi vähintään 750 000 SDR. Vuonna 2013 vastasi 1 SDR noin 1,15 €.
Vakuutussumma voi olla isompikin, mutta tiedätkö miten asia on sovittu oman kerhosi
purjekoneiden osalta ?

LENTOVASTUUVAKUUTUS

on tapaturmavakuutus, jonka perusteella korvataan vakuutetulla istuimella
istuneelle tai häneen edunsaajalleen seuraavasti (ota selvää opettajaltasi):

ISTUINPAIKKAVAKUUTUS

•
•
•
•

kuolemantapaus
pysyvä invaliditeetti, kertakorvaus
sairaala- sekä lääkärilaskut
päiväraha

euroa,
euroa,
euroon asti,
euroa sairauspäivältä.

on vakuutus, jonka perusteella korvataan koneessa kuljetettavalle
matkustajalle tai tavaralle aiheutuneita vahinkoja. EU-asetuksen mukaisesti purjekoneen tätä
koskevan vakuutusmäärän on oltava vähintään 250 000 SDR (erityistä nosto-oikeutta).

ILMAKULJETUSVASTUUVAKUUTUS

on koneen vakuutus, joka korvaa
koneen omat vauriot.

KASKOVAKUUTUS

€

omavastuun

jälkeen

Katsopa yhdessä opettajasi kanssa, millaiset vakuutukset kerhosi koneilla on:
OH-

€

OH-

€

OH-

€

OH-

€

OH-

€

OH-

€

OH-

€

OH-

€

II.6.6

Ilmaliikennepalvelu

Suomessa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajana on valtion liikelaitoksena toimiva Finavia.
Ilmaliikennepalvelu jakautuu lennonjohtopalveluun, ilmaliikenteen neuvontapalveluun,
lentotiedotuspalveluun ja hälytyspalveluun. Ilmaliikennepalvelua antavat eri lennonjohto- ja
lentotiedotuselimet vastuualueellaan. Lennonjohtopalvelua antavia lennonjohtoelimiä ovat
lähilennonjohto, lähestymislennonjohto ja aluelennonjohto. Lentotiedotusyksiköitä ovat
lentopaikan lentotiedotuspalvelua antava AFIS ja aluelennonjohdon yhteydessä oleva
lentotiedotuskeskus FIC.
Lähilennonjohto
vastaa
lentoasemien
lähiliikenteestä,
lähestymislennonjohto
lähestymisalueiden liikenteestä ja aluelennonjohto pääasiassa kenttien välisestä liikenteestä.
Aluelennonjohto ja tarpeen vaatiessa muutkin lennonjohto- ja lentotiedotusyksiköt antavat
lentotiedotuspalvelua valvomattomassa ilmatilassa.
Kaikki
lennonjohtoja
lentotiedotusyksiköt
antavat
hälytyspalvelua
vaaraja
onnettomuustilanteissa. Aluelennonjohdon yhteydessä on myös lentopelastuskeskus, mistä
johdetaan mahdollisia lentoetsintöjä.
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II.6.7

Ilmailussa käytettäviä lyhenteitä

Jo edellä olet havainnut erilaisia lyhenteitä. Niitä käytetään ilmailussa runsaasti, mutta nekin
löytyvät helposti AIP:n osasta GEN 2. Lyhenteet ovat englanninkielistä alkuperää.
Selvitäpä mitä tarkoittavat seuraavat lyhenteet:
ATS
VFR
VMC
QFE
QNH
MSL
GND
FT
Entä mitä lyhenteitä käytetään seuraavista käsitteistä:
Kieltoalue
Lennonjohtoalue
Lentopinta
Lentoväylä
Lähestymislennonjohto
Lähialue
Lähilennonjohto
Aluelennonjohto
Näkösääolosuhteet
Näkölentosäännöt
Sotilaslennonjohtoalue
Vaara-alue
II.6.8

Ilmailun mittayksiköt

Ilmailussa käytetään usein varsinkin lennonjohdon kanssa asioitaessa jokapäiväisestä
poikkeavia mittayksiköitä:
•
•
•
•

Matka merimaileina (nautical mile, NM)
Korkeus jalkoina (feet, FT)
Nopeus solmuina (knots, KT)
Suunnat asteina 0 - 360°

1 NM = 1852 metriä
1 FT = 0,305 metriä (30,5 cm)
1 KT = 1,852 km/h = 0,5 m/s

Korkeusmittarin asetus ja ilmapaine ilmoitetaan hehtopascaleina (hPa). Yksi hPa vastaa 8 m
korkeudenmuutosta. Korkeusmittarin ns. standardiasetus (QNE-asetus) on 1013,2 hPa.
Vastaava, nyt jo vanhentunut yksikkö oli millibaari (mbar).
Aika esitetään ilmailussa UTC-aikana (Co-ordinated Universal Time). UTC-aika on 3 tuntia
jäljessä Suomen kesäajasta ja 2 tuntia talviajasta.
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Esimerkiksi muutettaessa tuulen nopeutta yksiköstä toiseen voidaan riittävällä tarkkuudella
käyttää seuraavia nyrkkisääntöjä: Solmut saadaan kilometreiksi tunnissa kertomalla ne
kahdella ja vähentämällä tuloksesta kymmenesosa pois. Solmut saadaan metreiksi sekunnissa
jakamalla ne kahdella.
15 KT → 2 x 15 = 30

10 x 30/100 = 3

30-3 = 27 km/t

1 m/s ≈ 2 KT
8 m/s ≈ 16 KT
HARJOITUS: Korkeusmittarin asetus
Korkeusmittari on ilmapuntari, joka käyttää vertailutasona tiettyä ilmanpaineen arvoa. Kun
mittari on nollattu kentällä, on vertailuarvona kentän pinnassa vallitseva ilmanpaine. Koska
paine vaihtelee sään mukaan, on nollaus suoritettava aina lentotoiminnan alussa ja
tarkastettava aina ennen lentoa.
Lennonjohdolliset korkeusrajoitukset ilmoitetaan lentopintoina (Flight Level, FL), jolloin
vertailutasona on ilmanpainearvo 1013,2 hPa (hehtopascalia). Lentopinnat ilmoitetaan satoina
jalkoina. Esimerkiksi lentopinta FL 55 on 5500 jalkaa vakiopainepinnan 1013,2 hPa yläpuolella.
Lentosääntöjen (OPS M1-1) luvusta kahdeksan löydät taulukon, josta selviävät eri
lentopintojen sovitut korkeudet metreinä ja jalkoina.
ESIMERKKI:

Korkeusrajoitus on lentopinta FL 65. Kun kentällä kierrät koneen korkeusmittarin
paineikkunaan arvon 1013,2 mittari näyttää 150 metrin korkeutta. Kuinka korkealle maan
pinnasta saat nousta ?

RATKAISU:

Korkeusmittarisi mukaan olet jo 150 m vakiopainepinnan yläpuolella. Pinta FL 65 on
6500 jalkaa eli 2000 m vakiopainepinnasta. Käyttöön jää oman kenttäsi pinnasta mitattuna
2000 m - 150 m = 1850 m.

ESIMERKKI:

QFE eli ilmanpaine lentokentällä, on 1025 hPa. Korkeusrajoitus on FL 55. Kuinka
korkealle kentän pinnasta laskettuna on lupa nousta ? Yksi hPa vastaa 8 metrin korkeuseroa.

RATKAISU:

Kentän paineen ja vakiopaineen ero on 1025-1013 = 12 hPa, joka vastaa 96 metriä,
käytännössä 100 metriä. Kun lentopinta FL 55 on 1700 metriä vakiopainepinnasta jää käyttöön
1700+100 m = 1800 m.
TEHTÄVIÄ:
• QFE on 1010 hPa ja korkeusraja lentopinta FL 55. Miten korkealle maan pinnasta saat
nousta ?
• Korkeutesi on 1300 m maasta QFE-arvolla 1001 hPa. Kuinka pitkä matka on lentopinnalle
FL 70 ?
II.6.9

Ilmatila

II.6.9.1

Ilmatilan jako

Ilmatila on jaettu karkeasti ottaen kahteen osaan: valvottuun ja valvomattomaan. Valvottu
ilmatila on olemassa mittarilentosääntöjen (IFR) mukaan lentävien lentokoneiden turvallisuuden
säilyttämiseksi.
Kauniilla ilmalla lentäessään lentäjät näkevät muut ilmassa liikkuvat koneet ja pystyvät
tarvittaessa väistämään niitä välttääkseen yhteentörmäykset. Kuitenkin liikennekoneet,
sotilaskoneet ja liikekoneet lentävät kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa pitkin ja poikin
Suomen ilmatilaa.
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Monesti olosuhteet ovat näkösääolosuhteita (VMC) huonommat. Tällöin vallitsevat
mittarisääolosuhteet (IMC) ja lennot lennetään mittarilento- eli IFR-sääntöjä noudattaen (ks.
OPS M1-1: Lentosäännöt, luku 5). Mittarisääolosuhteissa tarvitaan ulkopuolista apua - siis
lennonjohtoa - joka pitää huolen ettei yhteentörmäyksiä tapahdu.
Seuraavassa on valvotun ilmatilan osia. Määritelmissä FL (Flight Level), tarkoittaa lentopintaa.
MSL tarkoittaa korkeutta keskimääräisestä merenpinnasta (Mean Sea Level) ja GND korkeutta
maasta (Ground):
Yläraja FL 660 = 20150 m
• YLÄLENNONJOHTOALUE (UTA) =
Alaraja FL 285 = 8700 m

Yläraja FL 285 = 8700 m
• LENNONJOHTOALUE (CTA) =
Alaraja FL 95 = 2900 m

Yläraja FL 95 = 2900 m
• LÄHESTYMISALUEET (TMA) =
Alaraja 1100 FT MSL = 330 m MSL

Useiden lähestymisalueiden alarajat ja
vastaavasti lähialueiden
ylärajat poikkeavat tästä.

Yläraja 1100 FT MSL = 330 m MSL
• LÄHIALUEET (CTR) =
Alaraja GND = maan pinta

Yläraja FL 285 = 8700 m
• ATS-REITIT =
Alaraja FL 95 = 2900 m

Eräiden ATS-reittien (lähinnä
Etelä- ja Varsinais-Suomessa)
alaosassa on ns. AWY-Corridor
ja alarajana FL 65 = 2000 m.

Yläraja FL 95 = 2900 m
• SOTILASLENNONJOHTOALUEET =
(MIL CTA) ma-to klo 8-16.00, pe klo 8-14.00

Alaraja 1500 FT MSL = 450 m MSL

Sotilaslennonjohtoalueiden alapuolisilla korpikentillä on oma, ilmailukartassa näkyvä
ympyränmuotoinen ns. suojailmatila, jonka yläraja 2500 FT MSL ja säde = 6,5 NM = 12 km. Eri
lentoasemien lähestymisalueiden alarajoissa on eroja ja muutamissa alaraja on porrastettu.
Myös lähialueiden ylärajat vaihtelevat hieman.
Tutustupa AIP:n osaan ENR 2, erityisesti kotikenttääsi lähellä olevien ilmatilan osien rajoista.
Yleensäkin saat parhaiten käsityksen ilmatilan jaosta katsomalla sivukuvaa ilmatilan
rakenteesta ja ilmailukarttaa, mistä näkyvät maantieteellisesti kaikkien ilmatilan osien sivurajat.
Valvottu ilmatila on kaikkien ilmailijoiden käytettävissä, mutta siellä lennetään lennonjohdon
antamien ohjeiden eli selvitysten mukaan. IFR-lentoja voidaan lentää myös valvotun ilmatilan
ulkopuolella. Kaikki tällainen toiminta ml. pilvilennot purjekoneilla on ilmoitettava lennonjohtoon.
Tällöin lennonjohto antaa lentotiedotuspalveluna liikennetiedotuksia ja näin yhteentörmäykset
voidaan välttää vaikka lentäjät eivät esim. pilvessä ollessaan näekään toisiaan.
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II.6.9.2

Ilmatilaluokat

Ilmatila on jaettu kaikkiaan seitsemään eri luokkaan: A, B, C, D, E, F ja G. Ilmatilaluokat A - E
ovat valvottua ja luokat F ja G valvomatonta ilmatilaa. Mitä "vahvempaa" ilmatila on, sitä
suuremmat vaatimukset ilmatilan käyttäjälle asetetaan ja sitä laajempaa palvelua lennonjohto
antaa.
Tämän kansainvälisen ICAO-järjestön ilmatilaluokituksen käyttö vaihtelee hieman eri maissa
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Suomessa käytetään valvotun ilmatilan osalta ainoastaan
luokkia C ja D sekä valvomattoman ilmatilan osalta luokkia G ja G+. Tämä tekeekin asiasta jo
huomattavasti yksinkertaisemman ymmärtää. On silti hyvä tietää muidenkin ilmatilaluokkien
olemassaolosta, koska niitä voidaan ottaa tilapäisesti käyttöön.
Suomessa käytettävien ilmatilaluokkien pelisäännöt on tiivistetty seuraavaan taulukkoon:
LUOKKA

C ja D
G+
G

KÄYTETYT
LENTOSÄÄNNÖT

LENNONJOHTOSELVITYS

KAKSIPUOLINEN
RADIOYHTEYS

IFR

Vaaditaan

Vaaditaan

VFR

Vaaditaan

Vaaditaan

IFR

Ei, mutta ilmoitus ATS-elimelle

Vaaditaan

VFR

Ei

Vaaditaan

IFR

Ei, mutta ilmoitus ATS-elimelle

Vaaditaan

VFR

Ei

Ei

Tarkemmin ilmatilan jakoon ja ilmatilaluokitukseen voit tutustua AIP:n osassa ENR 1.4.
Mikäli muita ilmatilaluokkia (A, B, E tai F) otetaan käyttöön, niistä tiedotetaan NOTAMtiedotteilla tai muulla tavoin. Niihinkin sinun on hyvä tutustua: vaatimukset löydät AIP:n osasta
ENR 1.4.
Ilmatila lentopintojen FL 95...FL 660 välillä on kaikkialla valvottua luokan C ilmatilaa. Muu
valvottu ilmatila, jonka kanssa myös purjelentäjät yleensä tulevat tekemisiin, on D-luokan
ilmatilaa. Poikkeuksen siitä tekevät kuitenkin alueet, joilla lentoliikenne on vilkasta kuten
Helsinki-Vantaan lähestymisalue ja lähialueen A-alue sekä vilkkaan sotilasliikenteen takia
Tampere-Pirkkalan, Kuopion ja Rovaniemen lähestymis- ja lähialueet. Nämä osat ovat
ilmatilaluokkaa C. Yhteistä valvotun ilmatilan molemmille luokille C ja D on kuitenkin se, että
niissä vaaditaan kaikilta lennoilta lennonjohtoselvitys ja radioyhteys. Ilmatilaluokan C kohdalla
on kuitenkin esiintynyt, mahdollisesti liikennetilanteista riippuen myös purjekoneiden kohdalle
lennonjohtoselvityksen
edellytykseksi
asetettua
vaatimusta
toisiotutkavastaajasta
(transponderista), vaikka AIP kohta ENR 1.6 alakohta 5.1.4 ei sitä edellytä.
Sotilaslennonjohtoalueet (MIL CTA) ovat voimassa ollessaan valvottua luokan D ilmatilaa.
Niiden alla olevilla korpikentillä on ns. suojailmatila, jo on luokkaa G mutta vain suojailmatilan
ylärajaan asti. Kun sotilaslennonjohtoalue ei ole voimassa, sen ilmatila kuuluu valvomattomaan
luokkaan G, samoin kuin hiljaisempien lentokenttien lähi- ja lähestymisalueet niinä aikoina kun
kentän lennonjohto on kiinni.
Muualla ilmatila valvotun ilmatilan osien alapuolella onkin sitten valvomatonta luokan G
ilmatilaa.
Purjelentotoimintaa varten tehty ilmatilavaraus, jos se ulottuu valvottuun ilmatilaan saakka
(esim. jonkin lähestymisalueen tai ATS-reitin kohdalla) muuttaa toiminnan luonnetta niin, että
varatulla alueella ilmaliikennepalvelussa toimitaan kuin oltaisiin luokan G ilmatilassa.
Purjelentotoiminnan osalta sinun on hyvä tutustua AIP:n kohtaan ENR 5.5.
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Lähi- ja lähestymisalueiden ja ATS-reittien (lentoväylien) liittyminen toisiinsa. Kirjoita kuvaan
ilmatilan osien ylä- ja alarajat.
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Eräillä hiljaisen lentoliikenteen lentokentillä on lennonjohdon sijasta ns. lennontiedotus eli AFIS.
Näiden kenttien lentotiedotusvyöhykkeet (FIZ) ovat ilmatilaluokkaa G+. Ne ovat valvomatonta
ilmatilaa, mutta niissä on kuitenkin aina pidettävä radio ko. vyöhykkeen AFIS-elimen
taajuudella. Tämä tarkoittaa sitä, että aina lennettäessä AFIS-vyöhykkeelle on tehtävä
radioilmoitus AFIS-elimen taajuudella ja kerrottava oma sijainti sekä minne aikoo lentoaan
jatkaa. Samoin tulee toimia lennettäessä sellaisen lentokentän lähi- ja lähestymisalueille, jotka
lennonjohdon sulkeuduttua muuttuneet valvomattomaksi G-luokan ilmatilaksi.
Purjelentoa voidaan lentää sekä valvotussa että valvomattomassa ilmatilassa. Lentäjän on
kuitenkin aina tiedettävä sijaintinsa sekä ilmatilaluokka jossa kulloinkin on ja toimittava sen
edellyttämien vaatimusten mukaan. Tärkeintä on muistaa, että valvottuun ilmatilaan
lentämiseen vaaditaan aina lennonjohdolta selvitys, siis lupa. Annettua selvitystä on myös
noudatettava, ettei synny vaaratilanteita muun liikenteen kanssa.
Edelläolevista korkeuksista voi erityisesti alarajojen suhteen olla runsaasti poikkeuksia
lentopaikasta riippuen. Selvitä opettajasi kanssa oman kenttäsi tai sen lähellä olevan
lentoaseman ilmatilarajat (AIP:n osasta ENR 2.1).
Valvotussa ilmatilassa lentäminen edellyttää aina yhteydenottoa lennonjohtoelimeen.
Valvomaton ilmatila on käytettävissä ilman lennonjohtoelimen erikseen antamaa lupaa, mutta
lentosääntöjen mukaisesti.
II.6.9.3

Näkölento- eli VFR-säännöt

Näkölentosäännöt asettavat minimivaatimukset, millaisen lentonäkyvyyden on VFR-lennon
aikana oltava ja millaista etäisyyttä pilvistä on noudatettava. Jos yksikin näistä näkyvyyttä tai
etäisyyttä pilvistä määrävistä arvoista alitetaan, on kyse IFR-lennosta ja sen asettamista
vaatimuksista. Purjelentäjälle IFR-lentäminen tarkoittaa pilvilentoa, joka edellyttää erillistä
pilvilentokelpuutusta. Ilman sitä sinun on siis muistettava noudattaa sääminimejä:
Valvottu ilmatila (luokat A...F)
LENTOKORKEUS

LENTONÄKYVYYS

ETÄISYYS PILVISTÄ
VAAKASUORAAN

PYSTYSUORAAN

Lentopinta FL 100 ja ylöspäin

8 km

1,5 km

300 m

Alle FL 100

5 km

1,5 km

300 m

Valvomaton ilmatila (luokat G+ ja G)
LENTOKORKEUS

Yli 900 m MSL tai 300 m
maan tai veden pinnasta
(korkeamman mukaan)
Enintään 900 m MSL tai 300 m
maan tai veden pinnasta
(korkeamman mukaan)

LENTONÄKYVYYS

ETÄISYYS PILVISTÄ
VAAKASUORAAN

PYSTYSUORAAN

5 km

1,5 km

300 m

1,5 km

SELVÄSTI EROSSA

SELVÄSTI EROSSA

Näiden taulukoiden lisäksi ilmailumääräys OPS M1-16 asettaa lisärajoituksen muille paitsi
riittävän perusmittarilentotaidon omaaville moottorilentäjille. Nimittäin näkyvyyden tulee
lentoreitillä olla ainakin 5 km ja pilvikorkeuden vähintään 300 metriä, tai sitten lento tehdään
kentän lähellä kiitotien pysyessä näkyvissä, näkyvyys on maassa aikakin 3 km ja pysytään
selvästi erossa pilvistä sallittu minimilentokorkeus huomioon otettuna.
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II.6.9.4

Ilmatilan käyttörajoitukset

Ilmatilan käyttöä on eri syistä ja vaaratekijöistä johtuen paikallisesti säännelty. Tällaiset alueet
on merkitty esim. ilmailukarttoihin tai ilmailutiedotuksiin tunnuskirjaimin:
• rajoitusalue, tunnus R (Restricted)
• kieltoalue, tunnus P (Prohibited)
• vaara-alue, tunnus D (Danger)
Rajoitusalueelle (R) lentämiseen voi saada luvan anomalla sen etukäteen Ilmailulaitoksesta.
Kieltoalueelle (P) ei myönnetä lentolupaa muulloin kuin poikkeustapauksissa. Vaara-alueille (D)
saa lentää, kun ne eivät ole ilmailutiedotusten (NOTAMien) mukaan aktiivisia.
Älä lennä vaara-alueelle, ellet ole selvittänyt, onko se aktiivinen vai ei. Lennonjohdot ja
lentotiedotuselimet tietävät alueiden toiminnasta. Valvotun ilmatilan ja muiden alueiden rajat
näet parhaiten ilmailukartan viimeisestä painoksesta ja Suomen Ilmailukäsikirjasta (AIP).
II.6.10

Väistämissäännöt

Ilmatilan laajuudesta huolimatta on "liikennetiheys" joskus suuri. Purjelentäjät hakeutuvat
samoihin nostoihin joskus suurellakin joukolla ja joutuvat väistämään toisiaan. Lentokenttien
läheisyydessä saattaa hyvinkin erilaisia ilma-aluksia olla lasku- ja nousupuuhissa
samanaikaisesti. Omien liikkeiden sovittaminen niin, ettei joudu toisen tielle edellyttää
valppautta ja tietenkin yhteisiä sääntöjä ja menetelmiä.
Lentosääntöjen OPS M1-1 kohdassa 3.2 selvitetään seikkaperäisesti väistämissäännöt. Eräitä
tärkeimpiä pääkohtia, jotka tulee muistaa ovat:
• ilma-alus ei saa lentää niin lähellä toista ilma-alusta, että syntyy yhteentörmäysvaara
• toisiaan vastaan tulevien koneiden on kummankin väistettävä oikealle
• leikkaavien lentosuuntien ollessa kyseessä, se väistää, jolla on toinen kone oikealla
puolellaan (moottoroitu väistää silti aina moottoritonta)
• saavuttava kone väistää saavutettua oikealle
• laskua suorittavalla koneella on etuoikeus
Lentosäännöt antavat puitteet ilma-alusten keskinäiselle liikkumiselle. Tosielämä edellyttää
lisäksi yhteisiä käytöstapoja, jotta sääntöjen tulkinta käytännön moninaisissa tilanteissa olisi
yhtenäistä.
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Väistämissäännöt
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Ilmatilan tarkkailua ja perusturvallisuutta
Mitkään säännöt sinänsä eivät tietenkään turvaa lentäjää: lentäjän on oltava alati valpas ja
muistettava, että ilma-alukset ovat nopeasti liikkuvaa kalustoa, naapuri voi ilmestyä silloin kun
vähiten sitä osaat odottaa. Vaikka oman kentän koneet olisivatkin kaikki maassa, niin onhan
aina pitkämatkalaisia. Jo ensimmäisen maailmansodan lentäjät oivalsivat, että "sinut ampuu
alas se vihollinen, jota et näe".
• Ole reilu muita ilmatilan käyttäjiä kohtaan kuten toivot heidänkin olevan sinua kohtaan
• Älä koskaan unohda vaaran mahdollisuutta.
• Jos sinulla on radioyhteys naapuriin, ilmoita itsestäsi näköhavainnon varmistamiseksi.
• Jos havaitset koneen törmäyskurssilla tai läheskään törmäyskurssilla, tee itsesi
helpommin havaittavaksi muuttamalla reilusti suuntaa.
• Älä koskaan lennä suoraan toisen koneen ylä- tai alapuolella tai takana, älä myöskään
salli muiden tehdä niin itsellesi.
• Lähestyvät sadekuurot tai puuskarintamat ja muut vastaavat sääilmiöt aiheuttavat usein
joukkolaskeutumisia. Pidä huoli, että laskeudut ennen ruuhkaa.
• Jos tapaat toisen koneen samalla korkeudella myötätuuliosalla, ilmaise selvästi aikeesi
suorittaa lyhyt lähestyminen ja nopea laskeutuminen. Toinen kone voi silloin tehdä
laajemman kierroksen.
• Pidä kierroksessa aina riittävä korkeusreservi, niin että voit suorittaa väistöliikkeitä toisen
koneen yllättäessä.
• Jos tiedät, että takanasi loppuosalla on toinen kone, laske pitkäksi ja radan reunaan.
• Älä pelkää "arkajalaksi" leimautumista kieltäytyessäsi riskien ottamisesta.
Uhkarohkeuden arvo on sangen vähäinen, jos kone tuhoutuu tai lentäjä menehtyy.
• "Se ei voi tapahtua minulle" on turha luulo.
• OPETTAJAT ! Tehkää oppilaille selväksi alusta alkaen, että lentäminen voi olla vaarallista
ellei sääntöjä noudateta. Opettakaa, kuinka ilmatilaa tarkkaillaan ja kuinka
yhteentörmäykset vältetään, ja pankaa oppilaat harjoittelemaan näitä toimenpiteitä usein.
• OPPILAAT ! Uskokaa vastuuntuntoisten ja itsekriittisten kerhotovereiden varoituksia.
Jättäkää "selittäjät" ja "sankarilentäjät" omaan arvoonsa.
• LENTÄJÄT ! Muistakaa vaaratekijät ja käyttäytykää reilusti muita kohtaan. Termiikistä
luopuminen on paljon parempi vaihtoehto kuin laskuvarjohyppy tai hengen menetys.
Yhteentörmäysriski koskee kokeneitakin lentäjiä. Parhaiten välttyvät törmäyksiltä valppaat,
varovaiset ja kurinalaiset lentäjät.
II.6.11

Valomerkit

Purjelentoa lennetään myös valvotuilla lentopaikoilla, lähinnä lentoasemilla. Radion käytössä
voi kuitenkin ilmetä häiriöitä.
Ainoaksi yhteydenpitovälineeksi voivat jäädä lennonjohdon antamat valomerkit. Ne vastaavat
lennonjohtoselvitystä, joten ne on osattava ja niitä on lentotoiminnassa noudatettava.
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Maassa olevalla koneelle voidaan antaa seuraavan kaavion mukaisia valomerkkejä:
ILMA-ALUSTA KOHTI SUUNNATTU VALOMERKKI

MAASSA OLEVALLE ILMA-ALUKSELLE

Jatkuva vihreä valo

Selvä lentoonlähtöön

Jatkuva punainen valo

Seis

Vihreä vilkkuvalo

Selvä rullaamaan

Punainen vilkkuvalo

Rullaa pois käytössä olevalta laskualueelta

Valkoinen vilkkuvalo

Palaa lähtökohtaasi ja ota yhteys lennonjohtoon

Väritä kuvaan valomerkkejä kuvaavat alueet ja kirjoita viereen mitä merkki tarkoittaa.
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Ilmassa tai juuri laskeutumassa olevalle koneelle voidaan antaa seuraavia valomerkkejä:
ILMA-ALUSTA KOHTI SUUNNATTU

ILMASSA OLEVALLE ILMA-ALUKSELLE

VALOMERKKI

Jatkuva vihreä valo

Selvä laskuun

Jatkuva punainen valo

Anna tietä toiselle ilma-alukselle ja jatka
lentämällä ympyrää.

Vihreä vilkkuvalo

Palaa laskua varten

Punainen vilkkuvalo

Lentopaikka vaarallinen, älä laske

Valkoinen vilkkuvalo

Laske tälle lentopaikalle ja rullaa asematasolle

Punainen valoammus

Huolimatta aikaisemmista ohjeista, älä laske
toistaiseksi

Sarja punavihreitä valoammuksia

Lennät luvatta vaara-, rajoitus- tai kieltoalueella,
tai lähestyt sellaista.

Väritä kuvaan valomerkkejä kuvaavat alueet ja kirjoita viereen mitä merkki tarkoittaa.
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III:

SYVENTÄVÄÄ TIETOA

III.1

PEREHDYTTÄMISKOULUTUS HARJOITUSKONEESEEN

[ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Ensimmäiset yksinlentosi olet lentänyt tutulla koulukoneella. Näiden vähintään viiden lennon
jälkeen on mahdollista siirtyä yksipaikkaiseen harjoituskoneeseen. Se on jännittävä ja
mielenkiintoinen vaihe. Koulukoneeseen olet tutustunut vähitellen opettajasi opastuksella,
mutta yksipaikkaisella lennät alusta asti yksin.
Kaikkia purjelentokoneita lennetään periaatteessa toki samalla tavalla. Eri konetyyppien
käyttäytymisessä ja suorituskyvyssä on kuitenkin selviä eroja. Myös ohjaamon järjestelyissä on
eroja, vaikkakin eri hallintalaitteiden toiminta on samankaltaista. Eri laitteiden värimerkintöjen
tarkoitus on helpottaa niiden käyttöä eri koneissa. Kertaa ne.
Uuteen konetyyppiin on ilmailumääräysten mukaisesti saatava perehdyttämiskoulutus.
Perehdyttäjänä voi toimia lupakirjan omaava purjelentäjä, joka tuntee koneen jo ennestään
hyvin.
Monissa
kerhoissa
perehdytyskoulutusta
antavat
lennonopettajat.
Perehdyttämiskoulutuksessa sinun on ensiksikin perehdyttävä koneen lentokäsikirjaan.
Opiskele lentokäsikirjasta perusasiat ja paina ne mieleesi. Sitten tutustut perehdyttäjäsi kanssa
koneen rakenteeseen ja ohjaamoon. Sen jälkeen tehtävänäsi on lehteä ensimmäiselle lennolle.
Parasta on istua kaikessa rauhassa ohjaamossa laskuvarjo ja vyöt kiinnitettyinä opiskelemassa
ja tutustumassa paikkoihin. Etsi hyvä asento ja aseta myös tarvitsemasi tyynyt ja lisäpainot
paikoilleen. Varmista, että yllät kaikkiin laitteisiin, myös ääriasennoissa. Kokeile ohjainten
liikkeet ja etsi kaikki hallintalaitteet. Harjoittele niiden löytämistä nopeasti ja erehtymättä, ettet
sitten lennolla takerru ja "kipsaannut" väärään kahvaan. Totuttaudu myös mittareiden ja
ohjaamokilpien järjestykseen.
Kuomu suljettuna totut ohjaamonäkymään. Perehdyttäjäsi avulla voit kokeilla miltä tuntuu
lentoonlähtöasento, kun kone on pääpyörän varassa. Samoin voit kokeilla laskuasennon, kun
pääpyörä Ja kannus ovat maassa.
Usein kerhoissa käytetty hyvä tapa on, että perehdyttäjäsi järjestää sinulle pienen suullisen tai
jopa kirjallisen kertauksen käsikirjan tiedoista. Ensimmäistä lentoasi uudella konetyypillä on
perinteisesti kutsuttu "tyyppilennoksi". Tärkeä osa valmistautumista on perusteellinen
keskustelu etukäteen koneen ohjausominaisuuksista. Voit olettaa, että yksipaikkainen on
ohjaimiltaan paljon kevyempi ja herkempi kuin koulukone. Koneen massa on myös pienempi,
minkä huomaat heti lentoonlähdössä parempana kiihtyvyytenä ja nopeampana ilmaannousuna.
Vaikka harjoituskoneet on tehty helpoiksi lentää, usein jopa tarkoituksella muistuttamaan
saman tehtaan koulukonetta, sisältää ensilento uudella konetyypillä aina pieniä yllätyksiä tai
ahaa-elämyksiä. Kun olet valmistautunut huolellisesti ja sinut on kunnolla "briefattu", eli
perehdytetty uuteen koneeseen, menee kaikki kyllä hyvin.
Jos uuteen konetyyppiin siirtyminen hermostuttaa kovin paljon, lykkää sitä myöhemmäksi. Liian
jännittynyt lentäjä ohjaa karkeasti. Lennät, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Ensimmäiset lennot tehdään yleensä tyynessä säässä. Jos on käytettävissä lentokonehinaus,
on järkevää ottaa tavallista korkeampi hinaus. Silloin on aikaa kokeilla tarvittavat asiat. Sopiva
ohjelma on esimerkiksi seuraavanlainen:

•
•
•
•

hinaus 800 metriin,

•

jarrujen kokeilu, jotta opit niiden vaikutuksen nopeuteen ja lentoasentoon. Kokeile myös
sakkausta jarrut avattuina,

•

liito suuremmalla nopeudella ja trimmin kokeilu,

nopeuden säätö ja trimmaus parhaalle liitonopeudelle,
kaarron vaihdot puolelta toiselle ohjaintunnon kokeilemiseksi,
hidaslento ja sakkaukset suorassa lennossa ja kaarrossa sakkauksen oireiden
tunnistamiseksi,

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

152

•
•

kaartoja eri kallistuksilla,
laskukierros ja maaliinlasku, jotta tutustut jarrujen tehoon.

Ohjelmaa voi jakaa useammalle lennolle ellei korkeus riitä yhdellä lennolla. Ensimmäiset lennot
menevät joka tapauksessa uuden koneen kokeiluun ja totutteluun.
Ohjaa kevyesti, mutta määrätietoisesti ja tarkasti. Kone ei varmasti tee mitään outoa itsestään,
vaan tottelee ohjausta. Yllätys voi olla ohjainten keveys ja tehokkuus: varsinkin
korkeusperäsimen suhteen on vältettävä liian voimakkaita ohjainliikkeitä. Suuret edestakaiset
korjaukset lentoonlähdössä, niin sanottu pumppaus, voivat aiheuttaa huolia: Joko kovan
kosketuksen maahan tai kimpoaminen niin ylös, että hinurille tulee vaikeuksia.
Kun uusi konetyyppi on parin kolmen lennon jälkeen tullut alustavasti tutuksi, voitkin tutustua
sen ominaisuuksiin termiikkikelissä. Yksipaikkaisen harjoituskoneen suorituskyky poikkeaa
koulukoneesta yleensä siten, että pienemmän massansa ja siipikuormituksensa vuoksi se
nousee paremmin termiikissä. Vastaavasti liidossa, varsinkin suuremmilla nopeuksilla, se voi
hävitä painavammalle kaksikolle. Tämä merkitsee, että vastatuuleen eteneminen on
vaikeampaa. Varo siis ajautumasta tuulen mukana liian kauas.
Harjoituskoneella tulet lentämään itsenäisesti, kun olet saanut lento-oppilaan lupakirjasi sijaan
varsinaisen lupakirjani. Sinun on siis tunnettava kone hyvin myös teknisesti. Harjoittele
perehdyttäjäsi tai muun asiantuntevan toverin opastuksella koneen purkaminen ja kokoaminen.
Opettele myös kaikki tarkastustoimenpiteet. Näistä on hyvät ohjeet koneen huolto-ohjekirjassa.
Lupakirjallisena pilottina ja ilma-aluksen päällikkönä sinun tulee ne kaikki hallita, niin, että voit
ne suorittaa ja allekirjoituksellasi ottaa vastuun koneen kunnosta.
Tässä on annettu sangen juhlallinen kuva perehdyttämiskoulutuksesta. Kyseessä ovat
kuitenkin aivan käytännölliset ja selvät asiat. Siirtyminen koulukoneesta harjoituskoneeseen on
itse asiassa olennainen osa koulutusta ja sitä paitsi hauskaa. Kevyempi ja ketterämpi kone
tuntuu koulukoneen jälkeen kerrassaan mukavalta. Kuinka suuresta tai pienestä
harppauksesta on kyse, riippuu kerhosi kalustosta.
Myöhemmin urallasi uusia konetyyppejä kertyy monia. Seuraava harppaus on siirtyminen
tehokonekalustoon. Suorituskyky paranee paljon, ja vastaavasti ohjausominaisuudet ovat
vaativammat. Kun noudatat tässä hahmoteltua ohjelmaa, "tyyppilennot" sujuvat kyllä hyvin.
Muista, että kiire ei sovi lentämiseen. Tee asiat harkiten, rauhallisesti ja perusteellisen
huolellisesti. Silloin ei pääse tulemaan yllätyksiä eikä virheitä. Huolelliset lentäjät menestyvät,
hätäilijät eivät.
Tehtävä: Harjoituskone
Tutustu kerhossasi käytössä olevaan harjoituskoneeseen, joka on oleva ensimmäinen
yksipaikkainen purjekonetyyppisi. Täytä alla oleviin kohtiin koneen tiedot, löydät ne koneen
pakollisista asiakirjoista:
Tyyppi:
Valmistaja:
Rekisteritunnus: OH Käyttörajoitukset:
Suurimmat sallitut nopeudet:

Miniminopeudet:

Tyynessä säässä:

km/t

Sakkaus,

Puuskissa:

km/t

- pienin lentomassa:

km/t

Liikehtimisessä:

km/t

- suurin lentomassa:

km/t

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

153

L-hinauksessa:

km/t

Pienin laskukierrosnopeus,

V-hinauksessa:

km/t

- tyynessä:

km/t

- puuskissa:

km/t

Massat:
Tyhjämassa:

kg

Suurin kuorma ohjaamossa:

kg

Pienin kuorma ohjaamossa:

kg

Oma painoni:

kg + laskuvarjo:

Lisäpainojen tarve:

kg (

kg =

kg

kpl)

Suorituskyky:
Paras liitosuhde:

nopeudella:

km/t

Pienin vajoama:

m/s, nopeudella:

km/t

Paras liitosuhde 10 KT vastatuulessa:

, nopeudella: km/t

Paras liitosuhde 20 KT vastatuulessa:

, nopeudella: km/t

Pakkomurtovaroke hinausköydessä:
L-hinaus: Lujuus:

kp, numero:

, väri:

V-hinaus: Lujuus:

kp, numero:

, väri:
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III.2

IHMISEN SUORITUSKYKY JA RAJOITUKSET

Lentäminen aiheuttaa elimistölle rasituksia, joihin elimistömme ei normaalisti ole tottunut.
Lentäjän on tiedettävä elimistönsä rajoitukset ja ymmärrettävä jossain määrin elimistön
toimintaa ja reaktioita, jotta lentäminen olisi sekä hauskaa että turvallista. Myös oman elimistön
suorituskyvystä varmistaminen on peruslentoturvallisuudesta huolehtimista. Jo näistä syistä
ilmailufysiologian perusteet kuuluvat jokaiselle lentäjälle.
Karkeana lähtökohta voi aina pitää: jos et voi tarttua auton rattiin, et voi myöskään toimia
turvallisesti lentokoneessa oppilaana, ohjaajana tai päällikkönä. Jossakin suhteessa rima
lentämisessä on syytä pitää vielä korkeammalla - harvalla ilmailijalla on lentämisestä sellaista
kokemusta joka jo keskivertoautoilijalla on tieliikenteestä.
III.2.1

Ilma- ja maatottumus sekä ilmasairaus

Lentäessään ihminen altistuu voimille, joihin normaalissa maanpäällisessä elämässä emme
juurikaan altistu. Tärkeimmät eroavaisuudet ovat lennolla esiintyvät kiihtyvyydet ja niiden
poikkeava suunta ja voimakkuus verrattuna maanpäälliseen elämään. Esimerkiksi
kaarrettaessa lentäjään saattaa kohdistua kiihtyvyysvoima, joka ylittää kolminkertaisesti
lentäjän painon maanpinnalla. Lisäksi ihmisen tasapainoelimet eivät ole sopeutuneet
kolmiulotteiseen liikkumiseen, jollaista lentäminen tosiaankin on. Kuitenkin, ihmisen on lentäjän
uransa alussa sopeuduttava uuteen elementtiin - ilmaan - ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin,
ainakin aikaisempaan elämään verrattuna.
Ilmatottumuksella ymmärretään sitä mukautumista, jonka jokainen lentäjä käy läpi
ensimmäisten lentojensa aikana. Tottuminen lennolla esiintyviin kiihtyvyyksiin ja
tasapainoelimistön ja silmien toiminnan yhteensulauttaminen vievät aikaa tyypillisesti
muutaman ensimmäisen lennon ajan. Tavallisimpia seurauksia sopeutumattomuudesta ovat
ensimmäisten lentojen mukanaan tuoma pahoinvointi ja jännittäminen. Pahoinvointi lennolla eli
ilmasairaus johtuu lähinnä tasapainoelimen ja silmän antamasta erilaisesta informaatiosta
aivoille, kuin mitä maanpinnalla on totuttu. Ilmasairaus ilmenee hikisyytenä, kalpeutena,
oksenteluna ja yleisenä pahoinvointina. Sinänsä se on ohimenevää - kun elimistö on riittävästi
sopeutunut lentämiseen, häviävät oireet itsestään. Ilmasairauden esiintymistä edesauttavat
mm. toimettomuus sekä näön kiintopisteiden puuttuminen, kuumuus ja pahat hajut. Ilmasairaus
ei ole pelkästään aloittelevien lentäjien ongelma, jokainen paljon lentävä törmää joskus sen
oireisiin, vaikkapa pilvilentokoulutuksen tai taitolentokoulutuksen yhteydessä.
Ilmasairauden oireiden esiintymisen ohella normaalia sopeutumista on myös jännittäminen
ensimmäisten lentojen alussa. Jännittäminenkin loppuu vähitellen kun oppilas huomaa
lentämisen olevaan turvallista ja hauskaa. Missään tapauksessa jännittämiseen ei saa ottaa
mitään rauhoittavia lääkkeitä - niiden käyttö ja lentäminen eivät sovi yhteen.
III.2.2

Elimistön reaktiot paineen muutoksiin

III.2.2.1

Suljetut ontelot

Elimistössä on useita suljettuja onteloita, esimerkiksi välikorva sekä poski- ja otsaontelot.
Maanpinnalla niiden paine vastaa ympäröivän ilman painetta. Ilmapaineen laskiessa niiden
sisäisen paineen on vastaavasti tasoituttava ympäröivän ilmanpaineen kanssa vastaavaksi.
Ellei näin syystä tai toisesta tapahdu, seuraa suuresta paine-erosta kova kipu suljetun ontelon
alueella. Normaalisti ontelot ovat yhteydessä ulkoilmaan ohuiden putkien välityksellä joiden
kautta paineentasaus siis normaalisti tapahtuu. Nämä putket saattavat kuitenkin tukkeutua
esimerkiksi nuhan seurauksena. Joskus paine ei normaalioloissakaan ehdi tasoittua riittävän
nopeasti vaikka mitään nuhaa ei olisikaan - tämä ilmenee esimerkiksi korvien lupsahteluna.
Asiaa voi auttaa nieleskelemällä ja puhaltamalla sieraimet kiinni puristettuna. Usein nämä
toimenpiteet auttavat eikä kipuoireita esiinny. Nuhaisena lentämistä tuleekin ehdottomasti
välttää. Paine-erojen tasaantuminen tapahtuu helpommin korkeuden kasvaessa - siis lennolle
lähdettäessä. Ongelmat voivat syntyä kipuineen, kun lennolta palataan laskua varten alaspäin.
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III.2.2.2

Alipainetauti ja sukeltaminen

Alipainetauti (sukeltajantauti) tulee tavalliselle ihmiselle kysymykseen vasta hyvin suurissa, yli
8000 metrin korkeuksissa, joissa ulkoilman paine on enää pieni osa siitä mitä se on
maanpinnalla. Sukeltajantaudissa elimistöön liuennut typpikaasu alkaa kuplia alhaisessa
paineessa tukkien pieniä verisuonia. Oireina on ihon kihelmöiminen, nivelkivut ja
hengitysvaikeudet. Tilanne on toinen jos harrastat sukellusta, jossa elimistö altistetaan
päinvastaisesti veden alla olevalle suuremmalle paineelle, jonka jälkeen lennolla tapahtuva
paineen lasku aiheuttaakin ongelmia jo hyvin paljon alempana. Siis jos harrastat sukellusta, on
sukelluksen jälkeen oltava lentämättä 24 tuntia, ja jos olet sukeltanut yli 10 metrin syvyyteen,
on taukoa pidettävä 48 tuntia.
III.2.2.3

Ilmanpaineen aleneminen, hapenpuute sekä hyperventilaatio

Normaali ilmanpaine merenpinnan tasolla on 1013,2 hPa. Koska ilmassa on happea 21%,
saadaan sen osapaineeksikin 1013,2 hPa:sta samainen 21%, eli 210 hPa. Korkeuden
kasvaessa ilmanpaine laskee, ja vaikka hapen osuus 21% pysyykin muuttumattomana, alenee
luonnollisesti käytössä olevan hapen todellinen määrä. Kun tiedetään, että elimistön riittävän
happimäärän takaamiseksi täytyy hapen osapaineen määrän olla vähintään 140 hPa, voidaan
laskemallakin todeta, että noin 3000 metrin korkeudessa ilmanpaine on laskenut niin, että
keuhkojen hengitysilmassa on hapen osapaineen arvona suurinpiirtein tuo 140 hPa. Jos
noustaan vielä ylemmäs, ilmanpaineen lasku pudottaa hapen osapaineen tämän rajan alle ja
elimistö alkaisi kärsiä hapenpuutteesta. Siispä 3000 metriä pidetäänkin rajana, jonka
alapuolella hengityselimistö pystyy takaamaan riittävän hapensaannin elimistömme käyttöön.
Korkeammalla on turvauduttava lisähapen käyttöön.
Hengityselimistön toiminta
Hengityselimistön tarkoituksena on siirtää happea vereen ja siitä edelleen elimistön käyttöön.
Normaalisti merenpintatasolla terve ihminen käyttää hengityselimistönsä kapasiteetista
ainoastaan 10-20 %, reserviin jää siis 80-90%, jota elimistömme alkaa tietämättämme ottaa
käyttöön heti, kun korkeus kasvaa ja ilmanpaine ylöspäin mentäessä laskee (ja hapen
kokonaismäärä). Reserviä käyttämällä elimistölle taataan riittävä hapen määrä, aina tuonne
noin 3000 metrin tasolle asti, jossa se on kokonaisuudessaan käytössä ja nouseminen
ylemmäs edellyttää lisälaitteita.
Hapenpuute
Herkimmin hapenpuutteesta kärsivät aivot - jo muutaman sekunnin hapenpuute aiheuttaa
tajuttomuuden. Hapenpuutteeseen voi johtaa paitsi liiallinen korkeus, myös erilaiset sairaudet
jotka vaikuttavat alentavasti hengityselimistön toimintaan. Myös tupakointi varaa oman
määränsä "korkeusreservistä".
Hapenpuutteen oireita ovat uneliaisuus, välinpitämättömyys, näköhäiriöt ja huimaus sekä
koordinaatiohäiriöt. Käytännössä hapenpuutteen oireita on itse hyvin vaikea havaita ensimmäisenä huomaa yleensä lentokäsialan käymisen karkeaksi, kuula ei oikein tahdo pysyä
keskellä. Samoin näkökentän supistuminen on oire, jonka tulisi aina herättää epäily
hapenpuutteesta.
Hapenpuute voidaan ehkäistä käyttämällä happilaitetta, jolla hengitysilman hapen määrää
saadaan lisättyä. Ilmailumääräysten mukaan koneessa onkin oltava happilaite lennettäessä
pidempään kuin puoli tuntia yli 3000 metrin korkeudessa sekä aina yli 4000 metrin
korkeudessa.
Hyperventilaatio
Hyperventilaatio eli liikahengittäminen johtuu jännittämisestä, joten siihen saattaa törmätä
ilman suuria korkeuksiakin. Liikahengittäessään henkilö tiedostamattaan hengittää syvään
pitkän aikaa josta seuraa hiilidioksidin poistuminen verestä. Hyperventilaation seurauksena on Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO
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yllättävää kyllä - vastaavanlaisia oireita kuin hapenpuutteessa eli uneliaisuutta, vapinaa,
levottomuutta ja näköhäiriöitä. Hyperventilaatiota kannattaakin epäillä, jos oireita ilmenee
maanpinnalla tai matalammissa korkeuksissa. Hyperventilaatiotilanne menee itsekseen ohi
rauhoittumalla ja hengittämällä hetken rauhallisesti.
III.2.3

Näköaistin toiminnasta lennolla

Näköaistin avulla saadaan normaalioloissa käsitys koneen lentotilasta. Erilaiset tekijät saattavat
kuitenkin aiheuttaa harhoja näköaistille. Tärkeimmät näistä ovat häikäisy sekä laskeutuminen
myötä- tai vastamäkeen. Häikäisy voi aiheutua esimerkiksi kuomun heijastuksista. Häikäisyä
pienentää kunnolliset aurinkolasit. Ns. polaroituja aurinkolaseja tulisi kuitenkin välttää, sillä ne
voivat yhdessä koneen akryylimuovisen kuomunlasin ja sopivien auringon valon tulokulmien
kanssa aiheuttaa kuomuun hetkellisiä "läpinäkymättömiä" kohtia.
Näköaistiin perustuu myös koneen liikkeen arviointi toisiin koneisiin ja esim. laskeuduttaessa
maahan nähden. Laskeutuminen vastamäkeen pyrkii menemään helposti pitkäksi koska
laskualue virheellisesti tulkitaan pitemmäksi kuin se todellisuudessa on. Vastaavasti lasku
myötämäkeen jää helposti vajaaksi, koska laskualue tulkitaan nyt todellista mittaa
lyhyemmäksi. Nämä tekijät tuleekin osata ottaa huomioon, etenkin laskettaessa
tuntemattomalle alueelle, esimerkiksi maastolaskua tehdessä.
III.2.4

Suorituskyvyn ylläpito lentotoiminnassa

Lentäjän henkilökohtaisella suorituskyvyllä tarkoitetaan lentäjän kykyä suoriutua tehtävistään
kaikissa olosuhteissa. Henkilökohtainen suorituskyky voidaan jakaa
fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn. Henkilökohtainen suorituskyky voidaan ylittää liian
vaativan lentotehtävän tai alentuneen suorituskyvyn vuoksi. On tärkeää huomata, että lentäjä
voi omalla toiminnallaan vaikuttaa molempiin kohtiin ja siten parantaa lentoturvallisuutta.
III.2.4.1

Fyysinen suorituskyky

Fyysinen suorituskyky käsittää mm. syömisen, juomisen, riittävän levon sekä asiallisen
pukeutumisen. Tärkein tekijä on ilman muuta riittävä ravinnon ja nesteen nauttiminen ja sitä
kautta riittävä verensokerin taso. Jos ei huolehdita riittävästä ravinnosta, verensokeri laskee ja
samalla laskee myös vireystila, jonka seurauksena päätöksenteko vaikeutuu ja tulee helposti
virhearviointeja. Kupillinen kahvia ja pala pullaa eivät riitä takaamaan riittävää verensokerin
tasoa koko päiväksi - niiden vaikutuksesta verensokeri äkillisesti nousee mutta laskee myös
nopeasti vaarallisen alas. Kunnollinen aamiainen ja lounas sekä mahdollisesti välipalat pitävät
verensokerin tason riittävänä ja tasaisena koko päivän. Myös riittävästä nesteensaannista on
tärkeätä huolehtia. Etenkin pitkille lennoille täytyy varata pienten eväiden lisäksi myös mehua
tai urheilujuomaa nestetasapainon ylläpitämiseksi.
Riittävän vaatetuksen merkitys korostuu lennettäessä pitkiä lentoja korkealla. Ensimmäisenä
lennolla kylmettyvät yleensä jalkaterät joten niiden suojaamiseen on syytä kiinnittää erityistä
huomiota. Riittävä vaatetus määräytyy erikseen jokaiselle lennolle, lyhyillä koululennoilla
matalalla ei tarvita tukevia jalkineita eikä kerrospukeutumista ja lentohaalareita kuten pitkillä
lennoilla korkealla. Yleisohjeena on, että kerrospukeutuminen useisiin ohuisiin vaatekertoihin
on parempi kuin yksi tukeva villapaita, samoin puuvillaiset tekstiilit ovat usein miellyttävämpiä
kuin tekokuidut. Jalkineiksi käyvät tukevat lenkkikengät ja niiden sisällä esim. ohuet villasukat.
Pään suojaamiseksi on paras vaihtoehto purjelentäjien keskuudessa vakiintunut "tinttilakki"
joka paitsi suojaa päätä auringolta myös ehkäisee silmiin tulevan auringonvalon häikäisyä.
Tinttilakin tulee ehdottomasti olla valkoinen tai ainakin vaalea, tummat värit lämpiävät nopeasti
auringossa ja saattavat aiheuttaa helposti auringonpistoksen.
Riittävä lepo on helppo määritellä - jos väsyttää, lepo on ollut riittämätöntä ja väsymyskin
alentaa kykyä toimia lentokoneen ohjaajana.
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III.2.4.2

Psyykkinen suorituskyky

Psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttaa alentavasti mm. liiallinen stressi ja kiihtyminen. Niiden
seurauksena päätöksenteko vaikeutuu ja lentoturvallisuus saattaa vaarantua. Usein tällaisissa
tilanteissa henkikö itse ei välttämättä tiedosta tilaansa, joten muiden hänen kanssaan toimivien
vastuu kasvaa.
III.2.5

Alkoholi ja lääkkeet

Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi suorituskykyyn vaikuttavia seikkoja ovat mm. alkoholin ja
lääkkeiden käyttö. Promilleraja ilmailussa on tunnetusti nolla ja kohtalaisenkin alkoholinkäytön
jälkeen on oltava lentämättä vähintään 24 tuntia. Vaikka alkoholi olisikin poistunut verestä, et
välttämättä ole vielä lentokuntoinen.
Lääkkeiden käytöstä voidaan antaa vain suuntaa antavia ohjeita. Pääsääntö on, että useimmat
reseptivapaat lääkkeet ovat lennettäessä turvallisia ja etenkin punaisen kolmion sisältävät
lääkkeet ehdottomasti kiellettyjä. Epäselvissä tapauksissa kannattaa lääkkeen sopivuudesta
lentämiseen aina kysyä lääkäriltä tai apteekista.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

158

III.3

LENTÄMINEN MOOTTORIPURJELENTOKONEELLA

Tässä osassa tarkastellaan lentämistä moottoripurjekoneella siltä osin, kuin se poikkeaa
normaalilla purjekoneella lentämisestä. Moottoripurjelentoon ja purjelentoon on kumpaankin
oma lentolupakirjansa. Jos sinulla on jo purjelentäjän lupakirja, tämä osuus on täydennystä
aikaisempiin tietoihisi. Jos taas olet hankkimassa ensimmäistä lentolupakirjaasi suoraan
moottoripurjelentokurssilla, on tarkoituksena perustietojen lukeminen kirjan purjelentoa
koskevasta osasta. Moottoripurjelentoa koskevat piirteet korvataan tämän osan asioilla.
Moottoripurjelentäjän lupakirja vaaditaan TMG-moottoripurjekoneisiin, kuten esimerkiksi
Scheibe SF 25 ”Falke”, Fournier RF-4 ja RF-5 ”Tuulia” ja Grob G109 -koneet.
Sisäänvedettävällä
moottorilla
(itselähtevät)
tai
kotiinpaluumoottorilla
varustetut
purjelentokoneet eivät lukeudu näihin, vaan niitä käsitellään purjelentokoneina, koska
varsinainen lentäminen tapahtuu purjelentona. Tässä käsiteltävillä TMG-moottoripurjekoneilla
eli mopuilla lentäminen tapahtuu pääsääntöisesti kokonaan moottorin voimalla. Siten esim.
suunnistus on enemmän moottorikonemaista kuin purjekoneella lentäminen. Kuitenkin ne ovat
varsin lähellä toisiaan. Uuteen eurooppalaiseen purjelentäjän lupakirjaan LAPL(S) tai SPL
voidaan jatkossa liittää TMG-moottoripurjekoneilla lentämistä varten ns. TMG Extension
("TMG-laajennus") purjelentäjälle annettavan lisäkoulutuksen perusteella. Tämä tulee
korvaamaan tähänastisen suomalaiskansallisen moottoripurjelentäjän lupakirjan (MGPL).

Moottoripurjekoneen päivätarkastuksessa tärkeitä kohteita. Ennen tarkastuksen aloittamista
todetaan, ettei sytytysvirta ole päällä. Sitten katsotaan öljyt ja moottoritila, tarkistetaan potkurin
kunto ja polttoainemäärä. Polttoainejärjestelmästä lasketaan "vesibensat". Muutoin tarkastus
onkin samanlaista kuin purjelentokoneilla.
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III.3.1

Moottoripurjekoneen käsittely maassa

III.3.1.1

Liikkeelle lähtö ja rullaus

Koneen siirtämistä maassa konevoimalla kutsutaan rullaukseksi. Rullauksessa on muistettava,
että lentokone on suunniteltu lentäväksi eikä maakulkuneuvoksi. Tästä johtuen koneen siirtely
maassa on suoritettava varoen.
Lentokone ei maassa rullattaessa ole läheskään niin hyvin "käsissä" kuin esimerkiksi auto.
Kone reagoi ohjaukseen huonosti ja jarrut ovat yleensä hankalakäyttöiset.
Useimmat moottoripurjekoneet ovat kannuspyöräkoneita. Tällaisen koneen rullaus on
nokkapyöräkonetta hankalampaa. Näkyvyys on usein eteenpäin rajoitettu eikä ohjaus ole niin
täsmällinen kuin nokkapyöräkoneessa.

Rinnakkainistuttavan moottoripurjehtijan ohjaamo hallintalaitteineen
1. Lentojarrun kahva
2. Sauva
3. Lennonvalvontamittarit
4. Varvasjarrut
5. Sivuperäsimen polkimet
6. Radiopaneeli
7. Magneettokytkin
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Lähdettäessä liikkeelle on tarkoin katsottava, että kone mahtuu rullaamaan konerivistöstä eikä
etenemissuunnassa ole muita rullaavia tai pysäköityjä koneita. Myös on katsottava, ettei
potkurivirta koneen takana aiheuta vaurioita tai turhaa pölyn leviämistä esimerkiksi muiden
koneiden päälle.
Mikäli paikka on ahdas, kone on käsin vedettävä riittävän kauaksi. Lisäksi voidaan käyttää
siivenkärkimiestä saattajana. Usein vauriot maassa tapahtuvat juuri rullauksen tässä
vaiheessa.
Liikkeelle lähtö tapahtuu siten, että sauva pidetään täysin taakse vedettynä ja tehoa lisätään
hitaasti, kunnes kone lähtee liikkeelle. Liikkeelle lähtöä voidaan helpottaa polkemalla
jalkaohjaimilla, jolloin ohjattava kannus saattaa irrottaa koneen helpommin epätasaiselta
alustalta.
Koneen liikkeelle saamiseen tarvitaan melko paljon tehoa, mutta kun kone on liikkeessä, tehoa
joudutaan heti vähentämään, jotta nopeus ei kasvaisi liian suureksi. Sopiva rullausnopeus on
yleensä reilu kävelyvauhti. Tätä ei tule ylittää ainakaan kannuspyöräkoneilla.
Ohjaus maassa tapahtuu pääasiassa sivuperäsimellä ja ohjattavalla kannuksella. Nopeus
säädetään kaasulla. Sauva pidetään keskellä takana. Siivekkeillä ei rullauksessa ole
paljoakaan merkitystä. Niiden avulla voidaan kuitenkin pitää konetta vaakasuorassa, mikäli
tuuliolosuhteet ovat suotuisat eli tuuli on vastainen.
Rullattaessa suoraan koneen nopeus pyrkii helposti kasvamaan liian suureksi. Tätä on
tarkkailtava ja vähennettävä tehoa ajoissa sekä varauduttava jarruttamaan. Jalkaohjainta
joudutaan käyttämään hyvin karkeasti, jotta kone saataisiin tekemään haluttuja liikkeitä.
Jos koneessa on huono näkyvyys eteenpäin rullattaessa, on rullattava mutkitellen.
Näin vältytään rullaamasta kenenkään päälle. Mutkittelemaan joudutaan varsinkin peräkkäin
istuttavissa koneissa ohjattaessa takaohjaamosta. Käännöksiä ei mutkittelussakaan saa tehdä
kävelynopeutta suuremmalla nopeudella.

Rullattaessa kannuspyöräkoneella, erityisesti peräkkäinistuttavalla, joudutaan rullauksen
aikana mutkittelemaan, jotta varmasti nähdään, minne ollaan menossa.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

161

III.3.1.2

Pysähtyminen

Koneen pysäyttäminen tapahtuu siten, että vedetään rauhallisesti kaasu kiinni ja sen jälkeen
jarrutetaan varovasti pyöräjarruilla. Kannuspyöräkoneella voimakkaasti jarrutettaessa on
nokilleen menon vaara ilmeinen. Epätasainen alusta ja myötätuuli vielä lisäävät tätä vaaraa.
Kone pidetään maassa paikoillaan pyöräjarruilla aina moottorin käydessä. Potkuri vetää
useimmissa koneissa tyhjäkäynnilläkin sen verran, että kone pyrkii matelemaan eteenpäin.
III.3.1.3

Rullaaminen poikkeavissa olosuhteissa

Sorakentällä rullattaessa on käytettävä pieniä tehoja, jotta kivien potkuriin iskemät vahingot
jäisivät mahdollisimman pieniksi.
Potkurivaurioita voidaan pyrkiä vähentämään myös jättämällä tarpeettomat pysähdykset pois.
Rullaaminen talvella on jossain määrin hankalaa. Koneen pysäyttäminen vaatii sileiden
renkaiden ja liukkauden tähden paljon tilaa. Tilanne on ennakoitava ajoissa ja rullattava
riittävän pienellä nopeudella. Myös aurausvallit saattavat tuottaa matalasiipisille koneille
ongelmia.
Vaikeinta moottoripurjehtijalla on rullata kovalla tuulella. Vastatuuleen rullaus käy kuitenkin
silloinkin vaikeuksitta.
Sivutuuleen rullaamisen tekee vaikeaksi koneen taipumus kääntää nokkansa aina vastatuuleen
kuin tuuliviiri.
Tätä kääntymistaipumusta pyritään estämään pitämällä sauva vedettynä ja lisäksi
tuulenpuoleista siipeä alhaalla. Mikäli koneessa on ohjausjarrut, myös niitä voidaan käyttää
yhdessä hyvin pienen nopeuden kanssa.
Rullaaminen myötätuuleen on ehkä kaikkein vaikeinta, koska koneen ohjaimet ovat tehottomat
tai toimivat jopa käänteisesti. Riski, että kone pyörähtää maassa ympäri, on erittäin suuri.
Pyörähtämisriskiä ei voi vähentää muulla kuin pienellä nopeudella.
Kaikissa edellämainituissa tapauksissa voidaan käyttää saattajaa siivenkärjessä, jolla
tehokkaasti estetään vaurioiden syntyminen.
III.3.2

Moottoripurjekoneella lentäminen

Moottoripurjelentokoneen ohjaus ei paljonkaan poikkea tässä kirjassa aikaisemmin esitetystä.
Moottori pysäytettynä mopu on kuin purjelentokone: ohjaustekniikka pätee sellaisenaan.
Seuraavassa
perehdytään kuitenkin moottoripurjekoneen ohjauksen lisäpiirteisiin.
Moottoripurjelentokoneet voidaan rinnastaa lähinnä kevyisiin moottorikoneisiin ja niiden
ohjausoppiin.
III.3.2.1

Lentoonlähtö

Kone rullataan käytettävän kiitoradan lähtöpaikalle ja pysäytetään siihen tarkoin kiitoradan
suuntaiseksi keskiviivalle. Lentoonlähtö tapahtuu aina mahdollisimman paljon vastatuuleen.
Kun koneen lentokäsikirjan mukainen lentoonlähtötarkastus on suoritettu (tarkastuslista on
hyvä apuväline) ja lentoonlähtö on muuten mahdollista, menetellään kannuspyöräkoneella
seuraavasti:
Katsotaan, että kiitorata on vapaa ja valitaan riittävän kaukaa edestä kiintopiste, jota kohti
lennetään. Asfalttiradoilla seurataan luonnollisesti keskiviivaa.
Sauva pidetään takana ja kaasu avataan rauhallisesti täysin auki tarkaten samalla, että
moottori käy lentoonlähtötehoilla. Kone lähtee liikkeelle ja jalkaohjaimen avulla pidetään nokka
kohti valittua kiintopistettä. Kun nopeus on kiihtynyt 40-50 km/h, sauvaa aletaan työntää
hitaasti eteenpäin, jotta koneen pyrstö saataisiin maasta irti ja kone lentoonlähtöasentoon.
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Nopeuden lisääntyessä sauvaa joudutaan vetämään, koska korkeusperäsimen teho kasvaa ja
kone pyrkii menemään nokilleen. Kone siis pyritään pitämään lentoonlähtöasennossa
maakiidon aikana vaikka nopeus lisääntyy koko ajan. Siivekkeet pidetään keskiasennossa,
jotta siivet pysyisivät vaakasuorassa.

Lentoonlähtö moottoripurjekoneella. Alkukiihdytys tapahtuu sauva takana, jotta kannuspyörällä
voidaan paremmin ohjata. Nopeuden kiihdyttyä työnnetään pyrstö maasta ja annetaan
nopeuden kiihtyä edelleen. Kone nousee tästä itse ilmaan. Usein joudutaan vielä muutaman
metrin korkeudessa keräämään lisää nopeutta, jotta varsinainen nousu sujuisi varmasti
turvallisesti.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

163

Koneen annetaan nyt kiihtyä tässä asennossa ja kun nopeus on kasvanut riittävän suureksi
kone irtoaa maasta itsestään. Usein joudutaan parin metrin korkeudessa vielä hieman
työntämään, jotta varmasti saavutettaisiin riittävä nousunopeus. Tässä muutaman
metrinkorkeudessa lennetään vain sen verran, että saavutetaan turvallinen nousunopeus.
Moottoripurjehtijoilla joudutaan miltei aina menettelemään näin pienen moottoritehon takia.
Vaakalennosta siirrytään varsinaiseen nousuun vetämällä. Nousu suoritetaan tavallisesti
parhaan nousunopeuden antavalla lentonopeudella. Tässä vaiheessa tavallisesti trimmataan
korkeusohjaimen ohjainvoimat pois. Nousun aikana oikeaa nopeutta tarkkaillaan nokan
asennosta horisontissa ja vilkaisemalla nopeusmittarista. Nopeusmittaria käytetään vain
tarkistukseen, ei varsinaiseen seuraamiseen.

Nousussa moottoripurjekoneen nokka on huomattavan korkealla horisontissa.
Nousua jatketaan täydellä moottoriteholla noin 150 metrin korkeuteen, jonka jälkeen tehoa
hieman vähennetään.
Kun haluttu lentokorkeus on saavutettu, työnnetään sauvaa, jotta kone saavuttaisi
matkalentonopeutensa. Samanaikaisesti joudutaan tehoa vähentämään, jottei moottori ylittäisi
sallittuja kierroslukujaan.
Koneen lentäessä matkalentonopeutta sen nokka on huomattavasti alempana kuin parhaan
nousunopeuden antavalla nopeudella. Tämä johtuu siitä, että nousunopeudella ja
matkalentonopeudella on usein melko suuri ero. Nousunopeus on esimerkiksi 110 km/h ja
matkanopeus 180 km/h.
Lentoonlähdössä esiintyviä virheitä
1. Kone lähtee kiertämään maakiidon aikana moottorin kiertovaikutuksen vuoksi. Kierto on heti
pysäytettävä antamalla riittävästi vastajalkaa.
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2. Pyrstön nostaminen lähtökiihdytyksessä sauvaa työntämällä jätetään tekemättä tai se on
liian vähäistä. Kone pääsee tällöin nousemaan ilmaan vajaanopeudella. Puuska voi
pudottaa koneen irtoamisen jälkeen takaisin kenttään.
3. Sauvaa työnnetään lähtökiidon loppuvaiheessa liikaa, jolloin siivellä ei ole nostovoimaa eikä
kone irtoa maasta.
4. Nousun aikana lennetään liian pienellä nopeudella eikä moottori saa kunnollista jäähdytystä.
Pitkät nousut on tehtävä suuremmalla nopeudella ja pienemmällä tehoasetuksella kuin
lyhyet.
5. Nousu tapahtuu suoraan koneella, josta ei voi nähdä suoraan eteen. Turvallisesti nousu
tehdään tällöin nousukaartoja tehden.
6. Siirryttäessä vaakalentoon ei moottoritehoa ajoissa vähennetä ja moottorin suurin sallittu
kierrosluku ylitetään.
7. Konetta ei muisteta nousun jälkeen trimmata halutulle matkanopeudelle.
III.3.2.2

Vaakalento

Lennettäessä vaakalentoa siiven nostovoima on yhtä suuri kuin konetta maahan vetävä voima
eli kone ei nouse eikä vajoa. Samalla moottorin vetovoima on yhtä suuri kuin liikettä
vastustavat voimat eli vastus. Nopeus siis pysyy vakiona.
Mikäli kone on trimmattu tähän nopeuteen, niin tehon lisääminen aiheuttaa koneen
kohoamisen vaikka ilmanopeus pysyy samana. Tehoa vähennettäessä käy päinvastoin eli kone
alkaa vajota, mutta nopeus pysyy entisellään.
Koneen lentäessä trimmattuna vaakalentoa lentonopeus säädetään sauvalla kuten
purjelentokoneessakin, mutta haluttu vajoaminen tai kohoaminen säädetään moottoriteholla.
Suoraa lentoa lennetään tämän jälkeen aivan kuten purjekoneella. Moottoripurjekoneella
joudutaan kuitenkin yleensä pitämään kättä kaasulla jatkuvasti, varsinkin puuskaisella säällä,
jotta haluttu korkeus säilytettäisiin.

Moottoripurjekoneeseen vaakalennossa vaikuttavat voimat. Maa vetää konetta puoleensa ja
tämä voima kumotaan nostovoimalla. Moottori aiheuttaa vetovoiman ja vakionopeudella
lennettäessä vastus on yhtä suuri kuin vetovoima. Kun kone on trimmattu lentämään
vaakalentoa, aiheuttaa moottoritehon lisäys korkeuden lisäyksen ja päinvastoin.
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III.3.2.3

Liuku ja syöksy

Liukulennolla tarkoitetaan sitä, että koneen moottori on pysäytetty tai se käy hyvin pienellä
teholla. Moottoripurjekoneella on tapana liukua parhaan liitoluvun antavalla nopeudella tai
hieman sitä suuremmalla nopeudella. Liukua tarvitaan esimerkiksi laskeuduttaessa.
Liukulennossa on huomattava, että moottori jäähtyy hyvinkin kylmäksi liu'un aikana. Tällöin voi
kaasutin jäätyä. Tämän vuoksi ei moottoripurjekoneilla ole syytä tehdä pitkiä liukuja moottori
tyhjäkäynnillä, mikäli liukumiseen ei ole pakottavaa tarvetta. Liu'un jälkeen on moottoritehoa
hitaasti lisättävä, jotta moottorin lämpötilaerot eivät kasvaisi liian suuriksi.
Pakkotilanteiden vuoksi ohjaajan on aina tiedettävä koneensa paras liitoluku ja sitä vastaava
lentonopeus. Tällöin hän aina pääsee liukumaan pisimmän mahdollisen matkan.
Syöksyllä tarkoitetaan edellistä huomattavasti jyrkempää liukua suuremmalla nopeudella.
Moottoripurjehtijoilla on loivassakin syöksyssä varottava ylittämästä suurimpia sallittuja
nopeuksia. Moottoripurjehtijathan ovat aerodynaamisesti hyvin "puhtaita" ja siksi niiden nopeus
kohoaakin muutamassa sekunnissa hyvinkin suureksi.
Mikäli syöksyyn joudutaan vahingossa, on teho heti vähennettävä tyhjäkäynnille ja kone
oikaistava rauhallisella vedolla. Syöksystä oikaistaessa on aina muistettava tehdä se
rauhallisesti varoen ylittämästä suurinta sallittua kiihtyvyysmoninkertaa eli G-arvoa. Tämän
arvon voi löytää koneen lentokäsikirjasta.
III.3.2.4

Sakkaukset

Lentotilaa, jossa koneen siipi menettää nostovoimansa, sanotaan sakkaukseksi. Sakkaus
tapahtuu aina samalla kohtauskulmalla riippumatta lentonopeudesta.
Moottoripurjekoneen sakkaus kehittyy yleensä seuraavasti. Nopeutta vähennettäessä vetoa
täytyy lisätä, jotta nostovoimaa saataisiin lisää eikä kone vajoaisi. Siiven kohtauskulmaa siis
lisätään.
Mikäli vetämistä jatketaan, virtaus alkaa irrota siiven tyviosista ja kone alkaa väristä.
Samanaikaisesti ohjaimet tulevat veltoiksi ja niiden teho heikkenee. Sakkausvaroittimet
ilmoittavat myös valolla tai summeriäänellä lähestyvästä sakkauksesta.
Vetoa jatkettaessa koneen siipi sakkaa ja nostovoima menetetään äkillisesti. Tällöin koneen
nokka putoaa alaspäin, vaikka sauva onkin vedettynä.
Kone saadaan pois sakkaustilasta löysäämällä vetoa, jolloin kohtauskulma pienenee, virtaus
tarttuu siipeen ja nopeus alkaa lisääntyä. Syöksystä oikaisu tapahtuu vetämällä kone
rauhallisesti vaakalentoon. Moottoripurjehtijalla kaikki tämä tapahtuu sakkauksen jälkeen varsin
nopeasti, muutamassa sekunnissa.
Suoritusohje sakkausten harjoittelussa. Lentokorkeus aina vähintään 400 metriä.
1. Varmista, että edessä, sivulla ja alla oleva ilmatila on varmasti vapaa.
2. Kiristä vyöt.
3. Kytke sähköinen polttoainepumppu.
4. Vähennä teho rauhallisesti tyhjäkäynnille.
5. Lisää samanaikaisesti vetoa siten, että kone säilyttää vaakalentotilansa.
6. Sakkauksen tapahduttua löysää veto ja anna nopeuden kiihtyä.
7. Vedä rauhallisesti kone vaakalentoon, pidä "kuula keskellä" ja nokan ollessa horisontissa
lisää tehoa.
8. Kytke polttoainepumppu pois päältä.
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Ohjaajan on riittävästi harjoiteltava sakkauksen suoritusta lentämällään konetyypillä. Tämä on
turvallisen lentämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää moottoripurjekoneilla.
Kaikki moottoripurjekoneet eivät suinkaan käyttäydy niin "sivistyneesti" kuin edellä kuvattiin,
vaan pyrkivät kaatumaan siivelle. Mikäli näin tapahtuu, niin ensin löysätään veto ja oikaistaan
kone vaakalentoon. Vasta sitten korjataan kallistukset pois ja suunta oikeaksi.
Kaartosakkaukseen pätee sama ohje.
Pakkolasku
Pakkolaskuksi nimitetään tilannetta, jossa joudutaan laskeutumaan lentokentän ulkopuolelle,
vaikka sitä ei ole haluttu.
Tavallisin syy pakkolaskun suorittamiseen on moottorin pysähtyminen. Tällöin joudutaan
useimmiten laskeutumaan alla olevaan maastoon, olipa sen laatu sitten millainen tahansa.
Moottorivian sattuessa korkealla kannattaa moottoripurjekoneella aina yrittää purjelentoa.
Purjelentosään puuttuessakin on korkealta huomattavasti paremmat mahdollisuudet suorittaa
onnistunut pakkolasku, koska pitkän liitomatkan ansiosta voidaan päästä valitsemaan hyvä
laskupaikka. Pakkolaskupaikkaa kannattaa usein katsella myötätuulen puolelta, mutta muistaa
suorittaa varsinainen lasku vastatuuleen.

Jos pakkolasku on tehtävä veteen, on edullisinta laskea rannan suuntaisesti ja mahdollisimman
lähelle rantaa.
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Tehtäessä pakkolasku metsään ajatellaan puiden latvojen muodostavan kentän pinnan, jolle
loppuveto sovitetaan. Konetta ei kuitenkaan saa missään tapauksessa sakkauttaa puiden
latvoja ylempänä.
Pakkolaskupaikan valintaa on kuvattu tämän kirjan maastolaskuosassa, joten tässä
paneudutaan vain varsinaisen pakkolaskun tekemiseen.
Kun koneella on huomattavasti korkeutta (n. 500 m) ja moottori sammuu, niin kone vedetään
ensin parhaan liitoluvun nopeudelle. Tämän jälkeen katsotaan sopiva laskupaikka, johon
voidaan laskeutua vastatuuleen. Liu'un aikana tutkitaan, mikä on voinut pysäyttää moottorin:
Onko polttoaine loppunut ?
Onko vahingossa käännetty sytytys pois päältä ?
Onko öljynpaine menetetty ?
Tuleeko öljyä tuulilasiin ?
Mikäli mitään vikaa ei löydy, vedetään kaasu kiinni, käännetään sytytys pois päältä, kiristetään
vyöt, suljetaan polttoainehana ja ilmoitetaan pakkolaskusta lennonjohdolle. Tähän jää
moottoripurjehtijoilla hyvin aikaa,koska koneiden vajoamisnopeudet moottorikoneisiin
verrattuna ovat pienet.
Laskukierros pyritään lentämään normaalin käytännön mukaisesti. Tällöin laskulla on parhaat
mahdollisuudet onnistua. Laskukierroksen aikana suljetaan vielä päävirta ja otetaan laskuteline
ulos, jos laskupaikka näyttää riittävän kovalta.
Loppulähestymisen aikana pidetään sauvalla lentonopeus vakiona ja lentojarrujen avulla
säädellään vajoaminen siten, että kosketus tapahtuu laskupaikan alkuosaan.
Jos lasku joudutaan tekemään metsään, suoritetaan se ikäänkuin puiden latvat muodostaisivat
maanpinnan.
Järveen on paras laskeutua rannan suuntaisesti. Tällöin rantaan on helpoin päästä ja koneen
vauriotkin saattavat jäädä vähäisiksi. Laskutelineet pidetään veteen laskettaessa sisällä
ympärimenovaaran vähentämiseksi.
Mikäli maastoa epäilee pehmeäksi, kannattaa lähestyä laskutelineet ulkona ja olla valmiina
vetämään teline sisään, kun maan laatu loppuosalla nähdään tarkemmin.
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Moottorihäiriö lentoonlähdössä
Moottorin pysähtyessä maakiidon aikana kaasu suljetaan, sauva vedetään taakse ja lentojarrut
avataan. Samanaikaisesti jarrutetaan pyöräjarruilla tarpeen mukaan.

Moottorihäiriön sattuessa alkunousun aikana lasketaan matalalta aina suoraan eteen
parhaaseen valittavista laskupaikoista. Yli 100…150 metrin korkeudesta voidaan jo kaartaa
takaisin ja laskea myötätuuleen. Nopeus vain on muistettava säilyttää. Korkeammalta voidaan
sitten tehdä lyhennetty laskukierros.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

169

Moottorin sammuessa alkunousun aikana muutaman kymmenen metrin korkeudessa tehdään
lasku aina etusektoriin. Sauvasta työnnetään kone parhaan liitoluvun nopeudelle, sytytys
katkaistaan, polttoainehana suljetaan, ilmoitetaan radiolla (jos ehditään) ja päävirta
katkaistaan.
Takaisin kääntyminen on osoittautunut tällaisissa tilanteissa kaikkein huonoimmaksi
vaihtoehdoksi. Koneen hallinta menetetään kaarron aikana helposti ja silloin kaarto voi päättyä
syöksykierteeseen ja maahan syöksyyn.
Yleisimmät syyt moottorin sammumiseen nousussa ovat:
1. Polttoainehana unohtunut lähdössä kiinni.
2. Polttoainetta ei ole säiliössä.
Molemmat virheet johtuvat ohjaajan huolimattomuudesta.
III.3.2.6

Epätavalliset lentotilat, ns. ”virheliike” ja syöksykierre

Tyypillinen epätavallinen lentotila
lennettäessä kaartoja epäpuhtaasti.

saavutetaan

erilaisissa

sakkausharjoituksissa

tai

Tällöin seurauksena on joko alkava syöksykierre tai varsinainen ns. ”virheliike”, mikä sekin
usein päättyy syöksykierteeseen.
Kaikissa tapauksissa kone menettää runsaasti korkeutta, mikäli syöksykierre pääsee
kehittymään täydelliseksi.
Virheliike
Virheliikkeeksi kutsuttu tilanne syntyy silloin, kun konetta ohjataan kaarron puoleinen jalka
liikaa annettuna ja sauvasta vedetään liikaa. Tällöin koneen ollessa voimakkaassa luisuvassa
liikkeessä kaarron puoleisesta siivestä häviää nostovoima ja kone kiepahtaa annetun jalan
puolelle täydelliseen syöksykierteeseen (esim. Fournier RF-5 "Tuulia 2").
Oikaisua varten on suoritettava nopeat ohjaustoimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.

Vastajalka täysin pohjaan.
Veto löysätään jopa työntöön asti
Teho pois
Pyörimisen pysähdyttyä keskitetään jalat
Rauhallinen oikaisu ja tehon lisäys.

Moottoripurjekonetyypit, jotka ovat ns. kärkisakkaajia, saattavat tehdä tällaisen virheliikkeen
suhteellisen helposti ja miltei varoittamatta. Kun vedon löysäys aloitetaan heti koneen
varoitettua, voidaan alkava liike kuitenkin yleensä keskeyttää.
Syöksykierre
Syöksykierre on erityislaatuinen sakkaustila, jossa koneen toinen siipi (pyörimissuunnan
puoleinen siipi) on sakkaustilassa ja kone tulee pyörivässä liikkeessä maata kohti.
Korkeudenmenetys syöksykierteessä on suuri, noin 50-100 m/kierros. Koneen pyörimisnopeus
puolestaan on noin 0,5-1 kierrosta / sekunti. Korkeutta tässä ohjaamattomassa lentotilassa
menetetään siis hyvin nopeasti.
Syöksykierre vahingossa syntyneenä lentoliikkeenä on vielä nykyäänkin erittäin tuhoisa.
Kierteiden tekeminen lentokoneella, jonka lentokäsikirja sen kieltää, on vastuutonta ja aina
hengenvaarallista puuhaa.
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Tahallinen syöksykierteen suoritus
Varmistu ennen harjoittelua, että syöksykierteen tekeminen on lentämälläsi koneella
lentokäsikirjan mukaisesti sallittua. Perehdy lentokäsikirjan antamiin syöksykierrettä koskeviin
ohjeisiin. Hakeudu ilmatilaan, jossa ei varmasti ole muita koneita. Varmistu, että olet varmasti
riittävän korkealla, esim. 1000 metrissä. Päätä etukäteen, kuinka monta (esim. 1 tai 2)
kierrosta syöksykierrettä teet. Koska tarkoitus on osata tunnistaa alkanut kierre ja opetella
syöksykierteen oikaisu, ei monikierroksisten pitkien kierteiden teko ole kovin viisasta. Kun olet
varmistunut edellä mainituista seikoista, lennä kohti selvästi näkyvää kiintopistettä ja trimmaa
kone lentämään esimerkiksi 1.4 x sakkausnopeutta. Tällöin ohjainvoimat eivät ole haitallisen
suuria oikaisussa.
Syöksykierteen aloittaminen
1. Vähennä teho tyhjäkäynnille
2. Vähennä nopeus lähes sakkausnopeuteen
3. Vedä sauva reippaasti takarajoittimeen asti ja paina
kierresuunnan puoleinen jalka täysin pohjaan.
4. Pidä ohjaimet tässä asennossa ja laske syntyvät kierrokset.

samanaikaisesti haluamasi

Oikaisu
1.
2.
3.
4.
5.

Vastajalka täysin pohjaan.
Vie sauvaa määrätietoisesti eteenpäin (vetoa on löysättävä riittävästi).
Pyörimisen lakattua, keskitä jalat.
Oikaise rauhallisesti.
Lisää tehoa.

Virheitä kierteen oikaisussa
Kehittynyt syöksykierre vaatii edellisen mukaiset päättäväiset oikaisutoimenpiteet. Tyypillisiä
virheitä ovat:
•
•
•
•

vastajalka ei ollutkaan täysin pohjassa
työntö tulee liian äkkiä tai ei ole riittävä (hätäily)
sivuperäsimen keskitys ei tule ajoissa ja kone vaihtaa kierteen pyörimissuuntaa
oikaisuveto tehdään rajusti koneen ollessa luisussa ja seurauksena on ”virheliike”.

Mikäli kone on ohjaajalle outo, kierreharjoitukset on syytä tehdä tyyppiin ja sen
syöksykierreominaisuuksiin
hyvin
perehtyneen
opettajan
opastuksella.
Hyvä
syöksykierrekoulutus on samalla hyvä henkivakuutus.
III.3.2.7

Lähestyminen ja lasku

Lentokoneen aikoessa laskeutua se lähestyy kenttää laskukierroksen kautta, johon kuuluvat
myötätuuliosa, perusosa ja loppuosa eli finaali. Asia esitetään yksityiskohtaisesti tämän kirjan
purjelento-osassa.
Lentokenttien laskukierrokset ovat yleensä vasemman puoleisia eli kaikki kaarrot tehdään
vasemmalle. Koska vaihtelua kuitenkin esiintyy, on kierroksen muoto ja korkeus aina
tarkastettava kyseisen lentokentän VAC-kartasta.
Laskukierroksessa tehdään konetyyppiä koskevat, tarkastuslistan mukaiset toimenpiteet
laskua varten. Mikäli saavutaan miehitetylle lentoasemalle, toimitaan lennonjohdon ohjeiden
mukaan. Valvomattomalle lentopaikalle lennettäessä liitytään kierrokseen juohevasti muiden
koneiden lomaan. Aina on muistettava tarkkailla ilmatilaa erittäin tarkoin. Yhteentörmäysvaara
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on aina olemassa. Moottorin voimalla liikkuva moottoripurjekone on velvollinen väistämään
purjekoneita.
Myötätuuliosalle tultaessa tehoa vähennetään siten, että nopeutta saadaan pienennettyä ja
perusosan alkuun mennessä saavutetaan konetyypille soveltuva lähestymisnopeus. Tämän
jälkeen tehoa vähennetään siten, että saadaan haluttu vajoamisnopeus. Moottoripurjekoneilla
joudutaan usein tässä vaiheessa vetämään kaasu kokonaan kiinni ja auttamaan halutun
vajoamisnopeuden saavuttamista lentojarruilla.
Kaarrettaessa loppuosalle korkeuden tulisi olla noin 100 m ja etäisyyden kentältä tuulesta
riippuen vajaa kilometri.
Lähestymisen aikana on tärkeätä pitää lentonopeus vakiona ja pyrkiä säätämään lentojarruilla
koneen vajoamisnopeus ja liukukulma sellaiseksi, ettei tehoa enää tarvitse lisätä ennen
kosketusta.
Lasku
Laskun voidaan sanoa olevan ”sakkaukseen päättyvä liukulento, jossa sakkaus tapahtuu niin
lähellä maanpintaa, ettei kone sakattuaan käytännössä putoa lainkaan”. Koneen kannus ja
pääteline koskettavat kiitorataa samanaikaisesti ja kone vain hiukan tärähtää.
Laskun määritelmä on siten varsin lyhyt. Laskuja on kuitenkin harjoiteltava ja harjoiteltava,
ennen kuin ne sujuvat määritelmän mukaan. Nykyaikaisilla moottoripurjehtijoilla laskun suoritus
on osoittautunut kaikkein eniten harjoitusta vaativaksi lentosuorituksen osaksi.
Laskun suoritus vastatuuleen
Lasku suoritetaan, mikäli mahdollista, aina vastatuuleen. Laskukierroksen aikana tarkkaillaan
tuulen suuntaa mm. tuulipussista ja loppulähestyminen suoritetaan tuulen mukaan
mahdollisimman paljon vastatuuleen olevalle radalle.
Koneen ollessa loppuosalla, sitä lennetään tyypille soveltuvalla lähestymisnopeudella
(konetyypistä riippuen esim. 120 km/t). Lentojarrujen avulla säädellään vajoamisnopeus siten;
että arvioitu kosketus tapahtuu radan alkupäähän.
Koneen ollessa 5-7 metrin korkeudessa aloitetaan liukukulman loivennus sauvasta vetämällä.
Tällöin lentonopeus pienenee ja kone vajoaa lähemmäs maan pintaa.
Sauvasta vedetään edelleen liukukulman pienentämiseksi ja tätä vetämistä jatketaan kunnes
koneen asento on sakkausasento tai mieluummin hieman enemmänkin. Tällöin koneen on
kuitenkin jo oltava aivan pinnassa. Kosketus tapahtuu sekä päätelineelle että kannukselle yhtä
aikaa. Moottorin on kosketushetkellä oltava tyhjäkäynnillä.
Koneen ohjaamista ei saa jättää tähän, vaan sauva pidetään vedettynä ja jalkaohjaimilla
pidetään kone radalla. Lentojarrut saa sulkea vasta, kun nopeus on pudonnut noin 50 km/t:iin.
Jarrutettaessa pyöräjarruilla on oltava riittävän varovainen, jotta vältytään nokilleen menolta.
Konetta ei myöskään pidä rullata pois radalta, jos nopeus on suurempi kuin reilu kävelynopeus.
Virheitä laskussa
1. Loppuveto tehdään liian korkealla. Tällöin kone putoaa maahan voimakkaasti tärähtäen.
Alkuloivennus onkin tehtävä riittävän rauhallisesti ja vasta aivan pinnassa vetoa lisätään.
Mikäli loppuveto on kuitenkin tehty liian korkealle, lisätään tehoa tai suljetaan rauhallisesti
lentojarruja. Tällöin voidaan vähentää tärähdystä kosketuksessa. Kaasu suljetaan heti, kun
kone on maassa.
2. Loppuveto myöhästyy tai jää vajaaksi. Tästä on seurauksena koneen tulo maahan
päätelineelle ja pomppa uudelleen ilmaan. Mikäli kone nousee korkealle, on syytä sulkea
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lentojarrut ja avata kaasu täysin. Tämän jälkeen tehdään lasku uudestaan loivennuksesta
aloittaen.
Pienessä pompassa ei tarvitse avata kaasua, vaan sauva pidetään samassa asennossa ja
kun kone alkaa vajota, vedetään lisää, jotta saadaan kone sakkausasentoon.
3. Kone lähtee maassa kiertämään. Tämä on jalankäytöllä heti estettävä. Sivuperäsintä
voidaan joutua käyttämään runsaastikin, koska potkuvirtaa ei laskussa ole lisäämässä
sivuperäsimen tehoa. Kovassa vastatuulessa kone kuitenkin yleensä hyvin pysyy radan
suuntaisena.
4. Liukumatka arvioitu väärin. Mitä korkeammalta liuku aloitetaan, sitä vaikeampaa on arvioida
liu'un loppupistettä, mutta riittävä korkeus taas on onnistumisen ehdoton edellytys.
Jos kone tuntuu menevän yli, ei sitä tule väkisin yrittää työntää radan alkuun. Korkeus
saadaan kyllä tällä konstilla pois, mutta nopeus on kasvanut. Nopeus voi kasvaa jopa niin
paljon, että kone menee aivan pinnassa pitkäksi.
Mikäli kone on pantu liukuun liian kaukana kentästä se ei luonnollisestikaan liidä kentälle
saakka. Moottoripurjekoneessa voidaan tällöin, toisin kuin purjekoneessa, lisätä tehoa. kone
voidaan moottorin avulla vedättää lähemmäs kenttää ja aloittaa uusi liuku.
Keskeytetty lasku
Loppulähestyminen voidaan joutua keskeyttämään lennonjohdon käskystä tai mikäli
laskupaikka havaitaan laskukelvottomaksi. Ylösveto aloitetaan loiventamalla liukua ja
lisäämällä moottoritehoa. Kone saatetaan nousuasuun vasta sitten, kun se on jo
vaakalennossa ja vajoaminen on päättynyt.
Läpilasku
Läpilaskuksi sanotaan laskua, jonka jälkeen ei pysähdytä, vaan jatketaan laskukiidosta uuteen
starttiin.
Läpilaskussa on huomioitava, että lentojarrut suljetaan hyvin rauhallisesti ja tämän jälkeen
lisätään nousuteho ja nostetaan koneen pyrstö lentoonlähtöasentoon. Kaiken aikaa on
toimittava rauhallisesti, koska koneella on nopeutta ja ohjaimet ovat silloin tehokkaammat kuin
normaalin startin alussa.
Tehtäessä läpilaskuja lyhyemmillä kiitoteillä, esim. tavanomaisilla korpikentillä, on myös oltava
tarkkana, että läpilaskun lentoonlähtöön jää riittävästi tilaa. Jos lasku menee pitkäksi, voi olla
turvallisinta jättää lentoonlähdön yritys liian lyheltä matkalta tekemättä ja pysäyttää kone.
Harjoittelun jatkamiseksi on sitten rullattava uudelleen lentoonlähtöpaikalle. Lyhyemmillä
kiitoteillä harjoiteltaessa noudatetaan läpilaskuissa myös menettelyä, jossa laskeutumisen
jälkeen, kun nopeus on hidastunut 50…60 km/t:iin, työnnetään ensin pyrstö ylös
lentoonlähtöasentoon, vasta sen jälkeen suljetaan lentojarrut ja kolmantena avataan kaasu
uutta lentoonlähtöä varten. Näin maassa kulutettu matka jää lyhyemmäksi ja kiitotietä
lentoonlähtöön enemmän. Tällä vältetään myös riskiä siitä, että kiireessä päästä takaisin
taivaalle lentojarrut suljettaisiin liian aikaisin, kun koneella on vielä paljon nopeutta ja
kannuspyörä maassa. Kone voi silloin irrota maasta helposti alinopeudella, etenkin jos lisäksi
tulee tuulenpuuska. Seurauksena on sakkaaminen takaisin kentän pintaan.
III.3.3

Lentosuunnistus

Lentosuunnistus moottoripurjehtijoilla tapahtuu useimmiten ns. näkölentosuunnistuksena.
Koneissa on harvoin muita suunnistuslaitteita kuin magneettinen kompassi ja kello. Tämän
vuoksi tässä esityksessä keskitytäänkin näiden tavallisten suunnistusvälineiden käyttöön.
Tämän kirjan edellä esitetty suunnistusosa käsittelee purjelennon metodeja ja tässä osassa
pääpaino on "moottorimaisessa" suunnistuksessa.
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Ohjaajan henkilökohtaiset varusteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suomen ilmailukartta 1:500.000 päällystettynä karttakelmulla
Näkölähestymiskartat (VAC) Suomen lentokentistä
Vahakynä
Astelevy (mieluiten pyöreä, 360 astetta, eikä muuta tietoa)
Aikamittakaavalla varustettu viivain
Laskin polttoainelaskujen suorittamiseen
Säätiedot reitiltä
Kello

III.3.3.1

Polttoainelaskelmien suorittaminen

Kuten jo edellä mainittiin, useimmiten esiintyvä "moottorivika" tahtoo itsepäisesti olla
polttoaineen loppuminen. Toisaalta tämä vika on niin helposti korjattavissa, että jokainen voi
sen tehdä. Siis aina riittävästi polttoainetta.
Laskelma:
• Selvitetään koneen maksimikulutus esim: 12 l/h
• Selvitetään koneen maksimi PA-määrä esim: 68 l.
Näkölentosääntöjen mukaan koneessa on oltava määräkentälle saavuttaessa 45 minuutin
polttoainereservi.
45 minuutin reservi 12 l/h kulutuksella on 45/60 * 12 l = 9 l. Eli koneessa on oltava
määräkentällä jäljellä 9 l polttoainetta.
POLTTOAINERESERVISTÄ EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TINKIÄ.
Esimerkkilaskelma polttoaineen kulutuksesta:
• Lentoaika reitillä 2 h 30 min.
• Polttoainemäärä 68 l ja kulutus 12 l/h.
• 68 litraa (täysi tankkaus)
• Reitille [2 + (30 / 60)] * 12 l = 30 l
Polttoainetta jäljellä 38 l. Tämä sisältää 9 litran reservin eli "ylimääräistä" polttoainetta jää 29 l.
Moottoripurjekoneiden tankkauksessa on syytä erityisesti varmistua, että tankki tai tankit
tulevat varmasti täyteen tankattaessa. Tämä huomautus siitä syystä, että jotkut moput ovat
maassa seistessään toiselle kyljelle kallistuneena, ja silloin voi käydä niin, että täytetäänkin
vain alemman siiven tankki.
Vähääkään pidemmälle matkalennolle lähdettäessä kone kannattaa aina tankata täyteen eikä
suorittaa laskelmien mukaista minimitankkausta.
Ohjaajan tulee selvittää myös polttoaineen saatavuus määräkentältä. Suomessa ei saa
lentobensiiniä samalla tavoin joka paikasta kuin mihin autoilija on tottunut.
Tarvittavat polttoaineenjakeluajat selviävät eri kenttien osalta AIP:n osasta AD.
III.3.3.2

Voiteluainemäärät

Moottoripurjekoneiden moottorin voiteluainemäärät ovat niin pieniä, ettei niitä tarvitse
painolaskelmissa ottaa huomioon. Voiteluaineen riittävyys sen sijaan on tärkeä. Moottorin
öljytilavuudet ovat hyvin pieniä, noin 2,5 l (Volkswagen) ja tästä syystä öljyt on tarkistettava
usein.
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Esimerkkilaskelma:
Moottorin öljynkulutus on esim. 0,2 l/h ja alimman ja ylimmän sallitun öljymäärän välinen erotus
0,8 l. Tällöin koneella ei voida lentää kuin 4 tunnin lento lisäämättä öljyä.

•

Siis 0,8/0,2 = 4

On muistettava, että nelitahtinen lentomoottori EI KÄY ilman öljyä montakaan sekuntia.
ÖLJYÄKÄÄN EI SIIS SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA PÄÄSTÄÄ LOPPUMAAN.
III.3.3.3

Lentoajan määrittely arvioimalla

Mikäli tuuli ei ole kovin voimakas eikä reitti pitkä, lentoaika voidaan hyvin arvioida. Mitä
nopeampi kone on lennettävänä, sitä pienemmäksi virhe muodostuu.
Valmista itsellesi aikamittakaavalla varustettu viivoitin. Sen voi helposti tehdä liimaamalla
karttakelmu millimetripaperin päälle.
Aikamittakaavaviivoitin on yksinkertaisesti millimetripaperista leikattu liuska, johon on 10
millimetrin välein merkitty minuutit.
Esimerkki:
1:500.000 kartalla 1 senttimetrin etenemiseen nopeudella 150 km/t kuluu 2 minuuttia.
Viivoittimella on tämän jälkeen helppo selvittää lentoajat reitillä. Viivain asetetaan reitille ja
luetaan lentoaika.
Viivaimeen on aina muistettava merkitä, mille nopeudelle ja mille kartalle se on laadittu.
Viivaimella saatuun lentoaikaan on syytä lisätä vielä laskua ja nousua varten 5 + 5 minuuttia.
Tällöin saatu lentoaika pitää paikkansa riittävällä tarkkuudella.
III.3.3.4

Matkalentoharjoitus

Tässä esimerkissä tehdään matkalento Oripäästä (EFOP) Jämijärvelle (EFJM). Viivaimella
mitattu lentoaika on 42 minuuttia, johon lisätään 5 + 5 minuuttia. Yhteensä saadaan 52
minuuttia. Lisättyjen 5+5 minuuttien perusteella meille jää myös aikaa suorittaa tarvittavat
nousukuviot lähtökentällä ja laskukierros määräkentällä.
Kartan valmistelu
1. Piirretään reittiviiva vahakynällä kartalle ja tehdään siihen viivaimen avulla aikamittakaava.
2. Mitataan astelevyllä suunta ja vähennetään siitä eranto: esim. Etelä-Suomessa 6 astetta.
3. Mitattu suunta 28 astetta, josta vähennetään eranto 6 astetta.
kompassisuunnaksi 22 astetta ja merkitään se karttaan reittiviivan viereen.

Näin saadaan

4. Piirretään tuulen suunta karttaan.
5. Tarvittavat radiojaksot kirjoitetaan karttaan oheisen kuvan mukaisesti.
6. Tämän jälkeen kartta taitetaan siten, että näkyvissä on reittiviiva ja vähän sen ympäristöä.
Emmehän lennä samalla hetkellä koko Suomessa. Karttaa on tällöin helppo pitää kädessä
eikä se vie liikaa tilaa ohjaamossa.
7. Varataan sekä lähtö- että määräkentän VAC-kartat käsille.
Matkalennon suoritus
Kun kone on saatettu lähtökuntoon, tarkistetaan henkilökohtaiset tarvikkeet: kartta, VAC-kartat,
vahakyniä, astelevy ja kello.
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Ennen rullaamaan lähtöä tarkistetaan VAC-kartasta, mikä on menetelmä lähdettäessä kentältä
reitille. VAC-kartta pidetään siis ensimmäisenä käsillä.
Lähtöpaikalla painetaan mieleen,mihin suuntaan kaarretaan ensimmäinen kaarto ja katsotaan
samalla mihin suuntaan reitti lähtee.
Mikäli tätä ei muisteta tehdä, tulee helposti vaikeuksia reitille pääsemisessä. Näiden
lähtötoimien jälkeen ja lentoonlähtöluvan tultua kaasu vain auki ja reitille. Lentoonlähtöaika
kirjoitetaan luonnollisesti heti muistiin.

Kentältä lähdettäessä poistutaan pakollisen ilmoittautumispaikan kautta reitille. Yleensä kaikki
kaarrot tehdään vasemmalle, mutta lennonjohto voi antaa luvan lähteä oikeallekin.
Kun pakollinen ilmoittautumispaikka on ohitettu, suunnataan reitille. VAC-kartan voi panna
pois, koska sitä ei enää tarvita. Lentokartta käännetään maaston mukaiseksi ja valitaan
selvästi näkyvä kiintopiste, joka on reitillä tai hyvin lähellä sitä.
Kone ohjataan kohti reitillä olevaa kiintopistettä ja katsotaan millä tuulikorjauskulmalla kone
tuntuu lentävän kohti kyseistä maamerkkiä. Kun kone tuntuu pysyvän reitillä, tarkistetaan
kompassin käyttö. Sen pitäisi olla sangen lähellä kartasta mitattua suuntaa. Pieniä heittoja
esiintyy, koska sää harvoin on täysin tyyni ja kompasseissa on virheitä. Jos kone pysyy hyvin
reittiviivalla, painetaan kompassilukema mieleen ja käytetään sitä hyväksi sellaisilla
reittiosuuksilla, joilla on vähän kiintopisteitä.
Samanaikaisesti tarkistetaan kellosta ajan kuluminen ja verrataan sitä karttaan merkittyyn
aikamittakaavaan.
Lentosuunnistus on hyvänkin sään aikana jatkuvaa koneen paikantamista maastossa kartan
avulla. Pieniä korjauksia joudutaan tekemään koko ajan.

Keskinen - Koponen: PURJELENTOTAITO

4. Painos (PDF) 2013-03-01

 SIL

176

Kartalle piirretään vahakynällä aiottu reitti kompassisuuntineen ja radiojaksoineen. Lentoa
varten kartta taitetaan niin, että sitä on kätevä käsitellä ahtaassa ohjaamossa.

Aikamittakaavaviivaimella voi lyhyiden reittien lentoajat arvioida kätevästi. Viivaimeen on
muistettava merkitä käytettävän kartan mittakaava ja lentonopeus, jolle ajat on laskettu.
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Hyviä kiintopisteitä maastossa ovat isot järvet, kylät ja maantiet. Niitä verrataan karttaan ja
omaan sijaintiin. Koneen suuntaa muutetaan kuitenkin vain VARMOISSA KIINTOPISTEISSÄ.
Moottorinvalvontamittareita ja polttoainemittaria on seurattava muutaman minuutin välein.
Mittareita ei jäädä tuijottamaan, vaan vilkaistaan, jotta nähdään, onko kaikki kunnossa.
Saavuttaessa määräkentän läheisyyteen otetaan esille kyseisen kentän VAC-kartta ja tehdään
ilmoitus radiolla lähestymisohjeiden saamiseksi.
Lähestymisohjeiden jälkeen tarkistetaan
loppulähestyminen sen mukaan.

VAC-kartasta

lähestymisreitti

ja

tehdään

Lähestyttäessä ns. korpikenttää ei pidä milloinkaan tehdä laskua suoraan laskukierroksesta,
vaan on aina kierrettävä kenttä vasemman kautta sellaiselta etäisyydeltä, että varmasti voidaan
nähdä kentän tapahtumat.

Lähestyttäessä korpikenttää tulee se kiertää ennen laskukierrokseen liittymistä, jotta voi
varmistua kentän liikenteestä ja laskupaikasta.
Monelta kentältä lennetään nykyään vintturilla tai autohinauksen avulla vedetään taivaalle
riippuliitimiä. Pystyssä olevia vetolankoja on erittäin vaikea havaita. Muutoinkin korpikenttää
lähestyttäessä kannattaa kysellä radiolla kentän sen hetkisestä toiminnasta. Näin voit taata,
että olet tervetullut kentälle.

III.4

KIRJALLISUUTTA PURJELENNOSTA

Purjelennon peruskurssi sisältää nimensä mukaisesti perusasiat. Kun mielesi palaa
harrastuksessa pidemmälle, pidempiin lentoihin ja uusiin kelpuutuksiin, kasvaa myös
tiedonjano.
Oheisessa luettelossa joka tosin on peräisin Purjelentotaito -kirjan aiemmista painoksista ja
siksi varsin iäkäs, on muutamia esimerkin omaisia nimikkeitä. Moderneja kirjoja esimerkiksi
matkapurjelennosta voi helpoimmin hakea internetin hakupalvelujen kautta. Suomenkielisiä
purjelentokirjoja ei montaa ole ylipäänsä julkaistukaan.
III.4.1

Yleisteoksia

Piggot, Derek:

Gliding. 6th Edition, A & C Black Limited, London 1990.

Piggot, Derek:

Understanding Gliding. A & C Black Limited, London 1977.

Stewart, Ken:

The Glider Pilot's Manual. Airlife Publishing, Shrewsbury England,
1994.
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Joss, John (editor):
III.4.2

Advanced Soaring: The Soaring Press, Los Altos. California, 1974.

Sääopin teoksia

Kosola, Erkki:

Purjelentäjän sääoppi. Lentokerho Ikaros, Kajaani 1978

Suomen Ilmailuliitto ry:

Lentäjä ja sää. SIL, Helsinki 1968

Wallington, C.E.:

Meteorology for Glider Pilots. John Murray, London 1965, Third
International Edition 1977

WMO Technical Note 158:
Handbook of meterological forecasting for soaring flight. 2nd
Edition. WMO - World Meterological Organization, Geneva, 1993
III.4.3

Matkapurjelennon teoksia

Kosola, Erkki:

Matkapurjelento, 1982

Welch, Ann and Lorne; Irving, Frank:
New Soaring Pilot, Third Edition, John Murray, London 1977
Scull, Bill:

Soaring Across Country. Pelham Books, 1979, 1986 London

Reichmann, Helmut:

Streckensegelflug. Motorbuch Verlag, 1975

Moffat, George:

Winning on the Wind. The Soaring Press, Los Altos, California 1974

III.4.4

Pilvilennon teoksia

Hirvola Harri, Mutru Mika:
Pilvilento. Suomen Ilmailuliitto, 1994. Uudistettu painos 2004.
III.4.5

Aikakauslehtiä

Ilmailu

Suomen Ilmailuliitto ry, Helsinki

Segelflygsport

Svenska Flygsport Förbundet, Tukholma

Soaring
California

The Soaring Society of America, P.O. Box 66071, Los Angeles

Sailplane and Gliding

The British Gliding Association, Kimberley House, Vaughan Way,
Leicester, LEI 4SG, England

Aerokurier

Deutscher Aero Club E.V., Lyoner stv. 16, 6000 Frankfurt/Main
71-Niederrad, West Germany

Lisäksi FAI:n julkaisemat purjelennon urheilusäännöt sekä SM-kilpailusäännöt ovat saatavilla
Suomen Ilmailuliitosta.
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KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi hyväksyi 22.5.2012 Suomen Ilmailuliiton 15.5.2012
päivitetyn purjelennon peruskoulutusohjelman ilmailumääräyksen PEL M2-41 mukaista
purjelentäjän lupakirjaa varten.
Suomen Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta suositti toukokuussa 2012, että purjelentokouluttajat
siirtyisivät uusitun koulutusohjelman käyttämiseen hakemalla koulutuslupaansa tarvittavan
muutoksen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi´sta. Suomen Ilmailuliiton aikaisempi hyväksytty
koulutusohjelma oli päivätty 11.11.2008. On kuitenkin syytä muistaa, että purjelentokouluttajan
tulee noudattaa koulutuksessaan sitä koulutusohjelmaa, jonka TraFi (aik. Ilmailuhallinto) on
sille hyväksynyt ja joka mainitaan koulutusluvassa.
Suomen Ilmailuliitto julkaisee tämän oppikirjan liitteenä koulutusohjelmansa tekstin valmiiksi
niiden kouluttajien ja oppilaiden käytettäväksi, jotka koulutetaan luvan mukaisesti tällä
koulutusohjelmalla. Muissa tapauksissa tekstiä voi soveltaa ainoastaan esimerkkinä.
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