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LAUSUNTOPYYNTÖ 

Päiväys/Datum 
Jakelun mukaan 7.2.2020 
Dnro/Dnr 
TRAFICOM/50252/03.04.00.01/2020 
Viite/Referens 
Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan päivittämisestä 
 
Muutokset Liitteisiin: 
 

• Suomen Ilmailuliiton esitys Nummelan ja Hyvinkään purjelentotoimintaan perustettujen vaara-
alueiden etuoikeuden muuttaminen siten, että vaara-alueen etuoikeudellista ylärajaa nostettaisiin 
4000FT -> 5000FT. 

VASTINE CUMULUS RF / RY 

1 TARVE KEHITTÄÄ TURVALLISTA PURJELENNON LENTOKOULUTUSTA 

 
8.4.2020 astuu voimaan EASA PART FCL mukaisesti purjelennon peruskoulutus DTO-koulutusjärjestelmän 
piiriin. Purjelentäjän lupakirjan koulutuksen vaatimuksiin liittyy DTO-koulutusjärjestelmässä pakollinen 
matkalentovaatimus (jäljempänä kohta FCL.110.S). Tämän vaatimus asettaa nykyisellä lentokalustolla 
suurempia vaatimuksia turvalliseen lentokoulutukseen, jota olemme antanut kansallisessa 
koulutusjärjestelmässä. 
 

1.1 Matkalennon kouluttaminen 

 
 
Matkalentokoulutus annetaan purjelennon lento-oppilaalle sääkeskeisesti määräten. Tiedetään, että 
Nummelan lentopaikka sijaitsee sellaisella alueella, että yleisin tuulensuunta on lounaasta luoteeseen. 
Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että matkalennolle pääseminen ASK-21 -tyyppisillä koululentokoneilla 
saattaa vaatia jopa 15 km pitkän liu’un tavoittaakseen seuraavan mahdollisen nostavan ilmavirtauksen. 
Tämä tarkoittaa käytännöllisesti vastatuuleen etenemistä, kun ensimmäinen liuku ulottuu kentästä lännen 
suuntaan. Tämä noin 15 km pitkä liuku vaatii kohtalaiseen vastatuuleen etenemiseen 600 – 700 m 
liukukorkeutta. Vasta tältä etäisyydeltä voi päästä kiinni purjelentosäähän, joka ulottuu turvalliseen 
korkeuteen saakka. 
 
Olemme Nummelassa muutamien edellisten vuosien aikana testannut koulutusjärjestelmämme 
mahdollisuuksia onnistua tarkoituksenmukaisilla koulutusvaatimuksilla matkalentoon. Olemme joutunut 
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muutaman kerran tilanteisiin, jotka ovat johtaneet vaaraan. Näistä on myös kirjoitettu 
vaaratilanneilmoituksen Traficom-järjestelmässä. 
 
Jos nykyisen myönnetyn maksimikorkeuden (4000 ft MSL) Nummelan EFD133A ja B -alueilla sekä niiden 
välittömien pohjoisten alueiden maksimi korkeusrajoituksiksi myönnettäisiin 5000 ft MSL, se ratkaisisi 
ongelman suurilta osin. Se tarvittava 300 m lisäys antaisi lento-oppilaille lisää turvallisuutta suorittaa 
vaaditut matkalennot. 
 
 

FCL.110.S LAPL(S) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen 
4) yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) yksinmatkalento tai yksi vähintään 100 kilometrin 
(55 NM) matkalento opettajan kanssa. 

 

1.2 Syöksykierteen kouluttaminen 

 

Kaikkien lentokoulutusohjelmien sisältönä sekä lentokokeen vaatimuksena on osata oikaista lentokone 
syöksykierteestä sekä sen kakista kehittyneistä vaiheista. Tämä vaatimus tulee tarpeesta, jossa kaikkien 
lentokoulutettavien oppilaiden on osattava tunnistaa ja oikaista lentokone tilanteesta jossa syöksykierre on 
uhkaava tekijä. 

 

Olemme lisännyt yhteen koulukoneeseemme  ns. spin kit:n, jolla ao. koulukone voidaan ohjata 
syöksykierteeseen. Tämän lentokoneen valmistajan toimittama sarja mahdollistaa syöksykierteen, mutta 
lentokoneen lentokäsikirja kieltää syöksykierreharjoittelun alle 1000 m korkeudesta (AAL). 

 

Jos Nummelan lentopaikan EFD133A-alueelle saisi varattua vähintään 5000 ft MSL korkeusrajoituksen, 
lentokoulutuksen syöksykierreharjoitukset olisivat myös mahdollisia. Nykyään purjelentäjän lupakirjaan 
johtavassa lentokokeessa syöksykierrettä ei voitu vaatia lentokokeessa, koska purjelentokoneemme ei ole 
ollut siihen kykenevä. 

 

 

 

 

Matti Björklund 

EASA Senior Flight Examiner 

FI.FCL.1388 
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