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ENNÄTYSYRITYS
JÄÄLLÄ

pakkasta on loppiaisena –23 astetta, kun 
pilkkihaalareihin kääriytyneet avustajat ottavat vas-
taan jäälle laskeutuvan kaksipaikkaisen purjekoneen. 
Kebnekaisella korkeuslentoleirillä? Ei vaan Saimaan 
jäällä, samassa maisemassa, missä karkauspäivän pak-
kasessa 1940 käytiin Ruokolahdella talvisodan suurin 
ilmataistelu. Mutta korkeuslennoista nytkin on kyse.

70-vuotias Imatran Ilmailukerho aloitti juhlavuo-
tensa yrityksellä tehdä maailman korkein vintturi-
hinaus. Tuulen suunta vaan ei suosinut: pari metriä 
sekunnissa idästä tarkoitti 3,5 kilometrin pituisella 
Kaljaniemenselällä tuulta lähes suoraan sivulta. 
Niinpä paras veto Ville Tyysterin ohjaamana vei AS-
K21:n ”vain” 1 362 metrin korkeuteen. Sekin on toki 
100 metriä enemmän kuin 1970-luvulla Immolassa 
kovassa tuulessa teräslangalla vedetty nousu. 

Suurin korkeus saatiin ensimmäisellä vedolla, mikä 
veikin vetolangan ja varjon korkealle männynoksaan. 
Seuraavilla vedoilla oli sitten sorratettava sivutuuleen 

Jäälle on mukavan väljää 
laskeutua, kunhan muistaa, että 
pyöräjarru ei paljoa vaikuta.
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”En halua vain lennellä.  
Se on A, tylsää ja B, se voi  
olla vaarallista.”
lentävä kapellimestari  
dima slobodeniouk, s.24

Pilatuksen 
muutostyö 

oli suuri.

1/2017

Tornado yllätti 
viimeisenä 

kisapäivänä.

TEKSTI JA KUVA HANNU KOHO

38

14

2 näköala

4 pääkir joitus

5 uusi ilmailija

6 saapuvat–arrivals
 
12 pinnalla
 Uusi OPS-määräys tutuksi.

14 r aadosta mopuksi
 Onnettomuudessa vaurioitunut  
 Pilatus B4-PC11-purjekone sai uuden  
 elämän moottoroituna.

20 kokeneiden sisälennokki
 F1M on muovikalvolla päällystetty  
 kumimoottorilennokki, jonka lennättäminen  
 on astetta haastavampaa.

24 kapellimestari koneen puikoissa
 Dima Slobodeniouk ohjaa sujuvasti sekä  
 sinfoniaorkesteria että lentokonetta.

28 ultrien vaar atilanteet 2016
 Kooste Trafille viime vuoden aikana  
 jätetyistä poikkeamailmoituksista.

32 Yöllinen ennätYslento
 Martti Kaikkonen lensi movalla yhdessä  
 yössä yli 515 kilometrin kolmion.

34 tonni rikki pur jekoneella
 Riku ja Markku Rissanen rikkoivat  
 1 000 kilometrin rajapyykin  
 matkalennolla.

38 kopterikisat ibizalla
 Suomalaispilotit kisasivat FPV-
 lentämisen Euroopan cupissa.

44 liiton uutisia

48 Finavia

49 50 vuotta sitten

50 kolumni
 Peter Tähtinen

vastaa  uuteen 
lukijakYselYYn  

s. 51
ja voit voittaa  

Pauligin kahvikoneen!

niin paljon, ettei parannukseen ollut mahdollisuuksia.
Loppiaispäivän aurinko viipyi taivaalla kuusi tuntia, 
joten vain yhdeksän vetoa ehdittiin tehdä, viimeinen 
siirtolentona parin kilometrin päähän Immolaan.

Immolan kentän hieman alle 1 800 metriä pitkällä 
radalla suurin dyneemalangalla saavutettu korkeus on 
910 metriä. Tämän perusteella jäällä voitaisiin oikean 
suuntaisella tuulella ja 3,5 kilometrin langalla päästä 
hyvinkin 1 700 metriin.

AS-K varustettiin Kebnekaisen leireiltä tutuilla 
tuplaikkunaruuduilla näkyvyyden varmistamiseksi. 
Kuiva ilma ei kuitenkaan ongelmia aiheuttanut, kun-
han muisti olla hönkäilemättä kabiinin suuntaan.

Kova pakkanen antoi kunnon koeponnistuksen 
vintturille, dyneemalangalle ja koko porukalle: lau-
hoilla keleillä on nyt helppo lähteä uusiin yrityksiin 
vaikka useammalla koneella. Ja keväinen jäälentoleiri 
yli kilometrin hinauksilla ei välttämättä edes ennätyk-
siä kaipaa. 
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”Vain oma 
mielikuvitus on 

rajana!”

Ilmailu muuttuu, 
olemmeko 
valmiita?

drone racing, eli kisailu pienillä multikoptereilla, on 
oivallinen esimerkki siitä, kuinka ilmailu muuttuu tekniikan 
kehittyessä. Kuka olisi osannut kuvitella kymmenen vuotta sit-
ten, että muutaman sadan gramman painoiset kopterit lentävät 
sata kilometriä tunnissa ja niistä on reaaliaikainen videoyhteys 
lennättäjän ja katsojien laseihin tai näytöille. Lisäksi koptereil-
la lennetään aivan maanpinnan tuntumassa ja kuvan seuraa-
misesta tulee mielettömät fiilikset. Vaikka laji vaikuttaa vielä 
nuorten miesten puuhalta, on sillä potentiaalia nousta suuren 
yleisön suosioon. Yleisö näkee saman live-lähetyksen kuin 
lennättäjä ja pääsee siten mukaan lennolle. Esimakua nähtiin 
viime vuonna Dubain World Drone Prix -tapahtumassa. 
Ibizalla puolestaan järjestettiin lajin ensimmäisen Euroopan 
cupin loppukisat, joista Ari-Pekka Repo on kirjoittanut meille 
matkakertomuksen sivulta 38 alkaen.

500 kilometrin yölento moottoroidulla varjoliitimellä, 
1 000 kilometrin määrämaaliin lento purjelentokoneella 
tai vintturihinauksen korkeusennätysyritys ovat mainioita 
esimerkkejä siitä, kuinka ilmailussa on vielä tilaa ennakkoluu-
lottomuudelle ja sinnikkyydelle. Ilmailussa on paljon sellaista, 
mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt, ja vain oma mielikuvi-
tus on rajana! Varjoliidon moottoriennätyksestä löytyy Martti 
Kaikkosen mainio kertomus tämän lehden sivulta 32. Purjelen-
non tuhannen kilometrin määrämaaliin lennosta puolestaan 
Riku Rissasen mielenkiintoinen juttu sivulta 34. Hannu Kohon 
kertomus vintturihinauksen korkeusennätysyrityksestä on 
luettavissa sivulta 2.

PÄÄKIRJOITUS OLLI BORG

Varjoliito on nauttinut maassamme hyvistä turvallisuus-
luvuista – kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole 
moottoroimattomassa liidossa ennen tätä vuotta sattunut, 
vakavia loukkaantumisia kylläkin. Osaa läheltä piti -tapauk-
sista on analysoitu ansiokkaasti liitäjien palstoilla, mutta osa 
vakavistakin vaaratilanteista on jäänyt kokonaan käsittele-
mättä. Turvallisuuskulttuurin perusta on kaikkien poik-
keamien, siis läheltä piti -tapausten ja onnettomuuksien, 
riippumaton ja riittävän laaja-alainen tutkinta sekä tutkin-
noista saatujen oppien aktiivinen hyödyntäminen. Valitetta-
vasti tämä ei kaikissa harrasteilmailun lajeissa toteudu, sillä 
turvallisuustutkintaa ei tällä hetkellä juuri tehdä. 

Varjoliitoon verrattuna ultrakevytlentämisen tilanne 
näyttää jossain määrin jopa päinvastaiselta. Vakavia onnet-
tomuuksia tapahtui takavuosina useita. Vaikka pariin viime 
vuoteen ei ole sattunut pahasti, ei syytä juhlaan ole, sillä 
vakavia vaaratilanteita on nähty yhtä paljon kuin ennenkin.
Kehittyykö vaaratilanne onnettomuudeksi, saattaa olla 
lopulta vain tuurista kiinni, siksi johtopäätöksiä lajien tur-
vallisuustilanteesta tai -kehityksestä on vaikea tehdä pelkistä 
onnettomuuksien määristä. Tässä lehdessä analysoimme 
yhdessä Nils Rostedtin ohjauksessa viime vuonna ultrake-
vyille sattuneita läheltä piti -tilanteita sivulla 28. Jatkossa 
haluaisin nähdä samanlaisen koosteen kaikista harrasteilmai-
lun lajeista!

Antoisia lukuhetkiä ja mitä parhainta Ilmailu-vuotta 
2017! 
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Mikä on ensimmäinen muistosi  
kuumailmapalloilusta?
Pääsin varsinaisen legendan, Ilkka Korhosen, 
kautta ensimmäistä kertaa pallon koriin kokei-
lemaan tuntumaa, kun olin pieni pojanalku. 
Ensilennolla pikku-Juuso oli luonnollisesti 
aivan kauhuissaan ja vaati koria laskettavaksi 
takaisin maan pinnalle. 

Miten olet päätynyt harrastamaan palloja?
16-vuotiaana lähdin Ilkan avuksi asiakas- ja 
mainoslennoille. Välillä olen perämiehenä 
lennolla ja taas toisinaan seuranta-autossa.

Ensin pallokeikkojen tekeminen oli satun-
naista mutta mukavaa vaihtelua kesäloman 
lämpimien iltojen viettoon. Ajan mittaan Ilkka 
alkoi heitellä ehdotuksia lupakirjan suoritta-
misesta, ja kun laskimme yhteen jo kertyneitä 
”kokemuspisteitä”, ei ajatus enää tuntunutkaan 
niin utopistiselta. 

Miten harrastuksesi jatkuu tästä eteenpäin?
Nyt tarkka tiima on 27 h 20 min, ja kun lento-
kokemusta on 50 tuntia, saan ansiolentolupa-
kirjan. Opiskelu tästä eteenpäin on pääsään-
töisesti omatoimista. Aina kun tapaa itselle 
uuden lentäjän, oppii jotain uutta: kokemuksen 
mukana ansaittua viisautta ja vanhojen tekijöi-
den kikkoja ja niksejä. Näin uuden sukupolven 
edustajana pitää kuunnella kokeneita ja koettaa 
painaa mieleen kaikenlaista. Armeijan jälkeen 
minulla alkaa ajoneuvotekniikan opinnot am-
mattikorkeakoulussa.

Mikä kuumailmapalloissa kiehtoo?
Pidän vapauden tunteesta, kun vain lipuu 
hiljalleen tuulen mukana, maisemat ovat us-
komattomat ja niin iso laite pysyy hallinnassa. 
Hyvin menneen lennon jälkeen asiakkailta saa-
dut kehut lennon kulusta saavat minulle hyvän 
mielen. Ja onhan se siistiä kertoa harrastusten 
kysyjille olevansa lentäjä.

Kerro jostain hienosta pallokokemuksestasi.
Mieleen on jäänyt erityisesti ensimmäinen 
soololento. Sinä päivänä lähtö myöhästyi suun-
nitellusta, ja jo korkealle noussut keväätaurinko 
loi yllättäviä muutoksia tuuleen. Ei ollut ketään 
neuvomassa epävarmoissa tilanteissa, vaan 
oli pakko vain lipua hiljaisuudessa ajatusten 
kanssa miettien laskun suorittamista ja tuulen-
suunnan muutoksia. Se oli varmasti itselleni 
henkisesti haastavin lento. Onnistumisen tunne 
oli ylitsepääsemätön sen jälkeen. 

 

TEKSTI SELJA TIILIKAINEN  
KUVA TARA PENNANEN

Juuso Manu, 19,  huomasi 
lentäneensä puolivahingossa 
ison osan kuumailmapalloilun 

ansiolentolupakirjaan  
vaadittavista lennoista.

TUULEN MUKANA

1/2017 ILMAILU 5

UUSI ILMAILIJA



SÄHKÖKÄYTTÖISET

KUUMAILMAPALLOT

Sähkökäyttöinen 
Extra 330LE on nyt 
myös maailman-
ennätyskone. 

Cirrus SR20 G6:n uudistuksiin kuuluvat  
myös entistä tehokkaammat LED-valot. 

MAAILMANENNÄTYS  
SÄHKÖ-EXTRALLE
Walter extra saavutti marras-
kuussa Saksan Dinslakenissa uuden 
maailmanennätyksen sähkökäyttöi-
sellä Extra 330LE -koekoneellaan. 
Kone suoritti nousun 3 000 metrin 
korkeuteen ajassa 4 minuuttia 22 
sekuntia. Tämä vastaa keskimääräistä 
nousunopeutta 11,5 metriä sekun-
nissa (tai 2 264 jalkaa minuutissa). 
FAI on vahvistanut uuden maail-
manennätyksen. Ennätys parani nyt 
yli minuutilla. Edellinen ennätys 
oli yhdysvaltalaisen William Yatesin 
nimissä vuodelta 2013.  Nr 

SUOMIPALLO JUHLISTAA 
SATAVUOTISTA ITSENÄISYYTTÄ
suomeN ilmailumuseo juhlistaa satavuotiasta Suo-
mea järjestämällä sarjan ilmailuaiheisia tempauksia Suomi 
lentää! -hankkeen nimissä. Museon Suomi-kuuma-ilma-
pallo OH-FIN lentää juhlavuoden tilaisuuksissa ympäri 
maan jyväskyläläisen Aeronautin operoimana. 

Museo avasi marraskuussa 2016 Mesenaatti.me-
yhteisörahoituspalvelussa kampanjan, jolla kerätään 
joukkorahoitusta kuumailmapallolentojen toteuttamiseen. 
Hankkeen kokonaistavoite on 50 000 euroa, jonka turvin 
lennettäisiin vuoden 2017 aikana noin 50 lentoa.

Museo haluaa yhdessä yritysten ja yksityisten kanssa 
tehdä pallolennot mahdolliseksi erityisesti ryhmille, joilla 
muuten ei olisi niihin mahdollisuutta – esimerkiksi erityis-
lapsille, nuorille, veteraaneille ja maahanmuuttajille.

Suomi-pallo on Ultramagicin valmistama EcoMagic, 
joka on kuumailmapallotekniikan huippua. Sen tuplakuori-
rakenne merkitsee vähäistä kaasunkulutusta ja pidempää 
toiminta-aikaa. Samalla melu, päästöt ja ekologinen jalan-
jälki pienenevät. Koriin mahtuu enintään kuusi henkilöä.

Juhlavuoden jälkeen pallo myydään kotimaiselle toi-
mijalle. Aikanaan, lopullisen käytöstä poistamisen jälkeen 
pallo palautuu Ilmailumuseon kokoelmiin.  oma

Ku
va

MOOTTORIKONEET

CIRRUS SR20 G6 ON UUDISTUNUT
Cirrus DesigN oN uuDistaNut suositun SR20/22-koneperheen 
lähtöhinnat eli SR20-koneen G6-tasolle. Samalla kone on saanut aivan 
uuden moottorin. Kuusisylinterinen 200 hevosvoiman Continental on 
saanut väistyä, ja tilalla on nyt Lycomingin IO-390-moottori.  

Tämä 215 hevosvoiman moottori on saanut hyväksynnän vuonna 
2009, ja se on kehitetty tunnetusta IO-360-mallista. IO-390 on paitsi 
tehokkaampi myös kevyempi. SR20:n tyhjäpaino on pudonnut 8 kilo-
grammalla, ja kuormattavuus on noussut peräti 53 kilogrammalla 467 
kilogrammaan. G6-tason muista uudistuksista mainittakoon uudistettu 
Perspective+-mittarijärjestelmä, jonka alustana on Garminin uusin 
G1000 NXi. Järjestelmän langaton liittäminen tablettiin on helpottunut. 
Mukana on nyt myös QWERTY-näppäimistö, jolla lentosuunnitelma- 
tietojen syöttäminen helpottuu.  Nr

Suomi-pallon 
voi bongata 
juhlavuoden 
tapahtumista. 
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SAAPUVAT 
ARRIVALS



KOONNEET: 
NILS ROSTEDT 

JA OTAVAMEDIA OMA

MOOTTORIKONEET

PURJELENTOKONEET

MOOTTORIKONEET

JS3:SSÄ KOROSTUVAT 
KÄYTTÖOMINAISUUDET
EtElä-AfrikAn JonkEr SAilplAnES esitteli 
viime vuoden lopussa uusimman JS3-koneensa. 
15 metrin kilpailuluokkaan optimoitu kone on 
hyvin solakka, ja siipi on kiinnitetty runkoon 
silmiinpistävän korkealla. Attie Jonkerin ja Johan 
Bosmanin mukaan suunnittelun tavoitteena on 
ollut hyvä suorituskyky, josta kielii esimerkiksi si-
sään vedettävä kannuspyörä. Lento-ominaisuudet 
on kuitenkin pyritty suunnittelemaan ongelmat-
tomiksi, ja vaatimuslistalla on ollut myös hyvä 
törmäysturvallisuus ja ohjaamoergonomia. Jonker 
JS3 näytti kyntensä ensi kertaa purjelennon MM-
kisoissa Australian Benallassa tammikuussa 2017. 

 nr

POTKURITURBIINIKONEET

QUESTILLE SUURTILAUS 
KODIAK-KONEISTA
JApAnilAinEn uuSi Sky Trek -operaattori on 
tilannut peräti 20 uutta Quest Kodiak -turboprop-
konetta Japanin charter-liikenteeseen. Questin 
mukaan koneen STOL-suorituskyky tekee siitä 
sopivan vuoristoisen Japanin pienempien lento-
paikkojen vaativiin olosuhteisiin. 

Quest Kodiak -koneesta on hiljalleen tullut 
maailmalla varsin suosittu, ja vuoden 2016 lo-
pulla toimitettiin jo 200:s koneyksilö. Koneeseen 
mahtuu jopa yhdeksän matkustajaa. Alun perin 
Idahossa perustettu Quest-yhtiö on myös hiljat-
tain saanut uudet japanilaiset omistajat.  nr

STRATOS 714 ENSILENNOLLA
piEntEn kEvyidEn SuihkukonEidEn (vl J) menestys ei ole tois-
taiseksi saavuttanut 2000-luvun alussa ennustettua suosiota, mutta tämä 
ei estä uusia kehitysprojekteja. Tuorein yrittäjä on Oregonissa toimiva 
Stratos Aircraft, jonka koekone (Proof-of-Concept) Stratos 714 lensi 
ensilentonsa viime marraskuun lopulla. 

Nelipaikkainen Stratos on suunnattu itse lentäville piloteille yksityis- 
ja liikelentokäyttöön, ja sille luvataan huomattavan kovat saavutusarvot: 
400 solmun nopeus, 1 500 NM kantama ja peräti 41 000 jalan lentokor-
keus. Näin kovia lukuja ei ole yksimoottoristen kohdalla ennen näkynyt, 
ja muun muassa vastikään tyyppihyväksytyn Cirrus Vision Jetin suurin 
lentokorkeus jää 28 000 jalkaan. Pääosin komposiittirakenteisen koneen 
voimanlähteenä on Pratt&Whitney Canadan JT15-5D, jonka työntö- 
voima on 13 kilonewtonia. Kyseinen moottori on tuttu esimerkiksi  
Cessnan Citation V/Ultra -konetyypeistä.

Stratos-projekti tuli julkisuuteen 2008. Ensilennon jälkeen alkaa 
koelento-ohjelma. Tyyppihyväksynnän aikataulua ei vielä ole. Stratos 
aikoo ensin tosittaa koekoneen lento-ominaisuudet ennen kuin lähtee 
hakemaan rahoitusta varsinaiseen tyyppihyväksyntään.  nr

Kodiak on kuin kotonaan vuoristoisessa ympäristössä. 

Stratos 714 VLJ on päässyt koelentovaiheeseen. 

Ku
va

80 
16. joulukuuta 2016 tuli kuluneeksi 

80 vuotta ensimmäisestä 
lennosta Malmin lentoasemalla. 

Ensimmäinen kentälle laskeutunut 
kone oli Ilmavoimien Tuisku.

Jonker JS3, uusi tulokas kovaan 15 metrin luokkaan.
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Moottoripaketti: HKS 700 E. Lentovalmis asennus 
projektin nokalta tai osta koko projekti, valm. 99% (WW1 
Fighter UL-replica, 1-p, koelennetty). Tosiostajat soittakaa: 
p. 09 777 1900

MYYDÄÄN

SUOMALAISTUOMARIT 
MUKANA FAI:N 
TAITOLENTOKISOISSA
FAI järjestää ensimmäiset muodos-
telmataitolennon mestaruuskilpailut 
Kiinan Zhengzhoussa huhti-toukokuun 
vaihteessa. Kimmo Virtanen on kutsuttu 
tuomaroimaan kisoihin, ja hänen avus-
tajakseen lähtee Hanna Räihä.   OMA

TAITOLENTO
Konemarkkinat-osasto tarjoaa maan suosituimman  
kauppapaikan ilma-alusten ja ilmailutarvikkeiden 
myyntiin, ostoon ja vaihtamiseen.  Ilmoituksen hinta 
on SIL:n henkilö-,perhe- ja nuorisojäsenille sekä Ilmai-
luliiton jäsenyhdistyksille 30 euroa (jäsenetu), muille 
luonnollisille henkilöille 60 euroa. Hintoihin sisältyy 
kuvan julkaisu. Max. merkkimäärä 200. Kuvan vaa-
timukset: leveys 60,5 mm, resoluutio: 300 dpi. • Ilmoi-
tusten materiaalit toimitetaan kirjallisesti osoitteeen 
sil@ilmailuliitto.fi • Ilmoitukset julkaistaan ennakko-
maksun tositetta vastaan, joka on liitettävä ilmoituksen 
mukaan. • Yrityksille ja muille yhteisöille tarjoamme 
mediatilaa mediakortin mukaisesti. • Maksun saaja: 
Suomen Ilmailuliitto / ILMAILU FI1380001500063335, 
BIC: DABAFIHH • Lehden vastuu virheistä rajoittuu 
enintään ilmoituksen hintaan. • Seuraavaan 2/2017 
lehteen tarkoitetut ilmoitukset on jätettävä 28.2.2017 
mennessä.

sähköIsten vOIMAlAItteIden 
esiinmarssi ilmailun alalla poikii toisinaan 
melko huikeita lentolaitesuunnitelmia. Yksi 
uusimmista projekteista on saksalainen 
Lilium, joka hiljattain varmisti kymme-
nen miljoonan euron rahoituskierroksen 
venture-yhtiö Atomicon kanssa. Lilium 
Jet on kaksipaikkainen, pystysuoraan 
nousuun ja laskuun kykenevä ilma-alus, 
jota ei kuitenkaan juuri voi helikopteriksi 
kutsua. Koneessa on tandem-siivet, joissa on 
yhteensä 36 sähkömoottorien pyörittämää 
puhallinta yhteisteholtaan 320 kW (435 hv). 
Nousussa ja laskussa etusiipi käännetään 
pystyyn, ja takasiiven puhaltimien virtaukset 
käännetään alaspäin. Siipien ja kääntöratkai-
sujen ansiosta Lilium Jetille luvataan peräti 
250–300 km/h (135–162 solmun) matkano-
peus. Koneen suurin paino on 600 kilo-
grammaa ja kuormattavuutta luvataan 200 
kilogrammaa. Liliumista on jo rakennettu ja 

koelennetty useita kauko-ohjattuja malleja, 
kuten 1:5 mittakaavassa oleva Dragon, jolla 
koneen toimintaperiaatteita on koelennetty. 
Täyskokoisen prototyypin on määrä lentää 
vuoden 2017 alussa. 

Kuten muissakin tämän tapaisissa 
sähkölentolaitteissa (esimerkiksi E-volo- ja 
EHang-multikoptereissa) ohjausjärjestelmä 
perustuu miehittämättömien multikopterien 
tavoin GPS- ja gyroantureihin, tietokoneisiin 
sekä sähkömoottorien käyttöön koneen oh-
jaamisessa. Ohjaajan tehtäväksi jää lähinnä 
osoittaa joystickillä suunta ja nopeus. 

Lilium Jet on kunnianhimoinen yritys 
yhdistää lentokoneen nopeus sekä pysty-
suoraan nousevan ja laskevan koneen edut. 
Pikainen laskutoimitus viittaa kuitenkin 
siihen, että koneen toiminta-aika saattaa 
jäädä varsin vaatimattomaksi, ainakin jos 
käytetään energiatiheydeltään tällä hetkellä 
yleisesti satavissa olevia akkuja.  nr  

SÄHKÖKÄYTTÖISET

LILIUM JET ON UUSI SÄHKÖKONEPROJEKTI

Lilium Jet, yksi 
omintakeisimmista ilma-
aluksista viime ajoilta.

MALMIN LENTOASEMA

MALMIN LENTO- 
ASEMASTA VUODEN  
HELSINKILÄINEN

 helsInkI-MAlMIn lentoasema  
ja Malmin lentoaseman ystävät ry 
valittiin tammikuussa äänivyöryl-
lä Vuoden helsinkiläiseksi 2016.  
Vuoden helsinkiläinen -äänestyksen 
järjestää vuosittain Helsingin Uutiset. 
Lukijaäänestyksessä haetaan henki-
löä, yhdistystä, yritystä, seuraa tai 
muuta tahoa, joka on tehnyt Helsin-
kiä tunnetuksi tai edistänyt helsinki-
läisten viihtymistä ja hyvinvointia.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
puheenjohtaja Timo Hyvönen on 
yllättynyt ja kiitollinen Malmin lento-
aseman saamasta tunnustuksesta.

– Äänestystuloshan on aivan 
huima! Tämä vain vahvistaa tietoa-
mme, että lentoaseman säilyttäminen 
ilmailukäytössä on koko kansan asia. 
Kansalaiset pysähtyvät keskustele-
maan asiasta yhä useammin kaduilla 
ja kaupoissa. Ilmailukäyttöä tukevaa 
kuntalaisaloitetta tuki yli 13 000 
helsinkiläistä, kansalaisaloitteeseen 
tuli kahdessa kuukaudessa yli 56 000 
kannattajaa ja kansalaisaddressissa 
on jo yli 80 000 nimeä. Lentotoimin-
nan jatkuminen lentokenttäyhdis-
tyksen operoimana ainakin vuoteen 
2019 oli monelle huojentava tieto.    
OMA
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KOONNEET: 
NILS ROSTEDT 

JA OTAVAMEDIA OMA OY

Uusi lentsu.fi-sivusto kokoaa 
yhteen vastuulliseen ja turvalliseen 

lennokkitoimintaan liittyvää  
materiaalia.

Havainnekuva 
Boom XB-1:stä. 

LISÄÄ LAJEISTA!
www.ilmailu.fi

SÄHKÖKÄYTTÖISET

SÄHKÖHELIKOPTERI KOELENNOSSA
Kevyen ilmailun experimentaltoiminta on viime aikoina siir-
tymässä yhä selvemmin sähkökäyttöisiin ilma-aluksiin. Eräs tuore 
esimerkki on ranskalainen Volta-niminen yksipaikkainen helikopteri. 
Tämä ilma-alus perustuu jo vuonna 2004 esiteltyyn, silloin mäntä-
moottorilla varustettuun MC1-helikopteriin. Koelentäjä Philippe 
Antoine sai sittemmin idean varustaa helikopteri sähkömoottorilla 
ja litium-akuilla. Tuloksena on 520 kilogramman painoinen Volta, 
jossa on 70 kW (95 hv) moottori ja 22 kWh:n ja 165 kilogramman 
akusto energiavarastona. Muilta osin helikopterin rakenne on perin-
teinen. 

Tällä asialla on merkitystä erityisesti lentokelpoisuusmääräysten 
ja mahdollisen tyyppihyväksynnän kannalta – kestää varmasti jonkin 
aikaa, ennen kuin multikopterin tapaiset täyssähköiset ohjausjär-
jestelmät hyväksytään miehitettyyn ilma-alukseen. Pääroottorin 
halkaisija Voltalla on seitsemän metriä. 

Helikopteria on koelennetty viime vuoden aikana useasti. Pisin 
lento on toistaiseksi ollut 15 minuuttia, mikä Antoinen mukaan on 
lajissaan maailmanennätys. Volta Helicopter -yhtiön pidemmän ajan 
tavoite on kaksipaikkainen, koulutukseen soveltuva helikopteri, jon-
ka lentoaika on noin 40 minuuttia. Yhtiössä uskotaan, että tällainen 
lentolaite alkaisi jo olla käytännöllinen lentotoiminnassa.  nR

Volta-sähköhelikopteri 
noudattaa perinteistä 
helikopterin rakennetta. 

BOOM XB-1 ON 
KAKSIPAIKKAINEN 
YLIÄÄNIKONE
Boom Technology esitteli  
viime vuonna yliääninopeudella 
lentävän Boom-matkustajalentokoneen 
kehitysprojektia. Viime vuoden 
lopulla yhtiö säväytti taas julkaise-
malla suunnitelman kaksipaikkaisesta 
XB-1-koekoneesta, joka on jo saanut 
nimen Baby Boom.

XB-1 on niin sanottu demonstraat-
tori, jonka koelennoilla kokeillaan 
isomman Boom-koneen teknisiä rat-
kaisuja. Sen on määrä nousta siivilleen 
vuoden 2017 loppupuolella. Kaksipaik-
kaisen koneen kärkiväli on 5,2 metriä 
ja pituus 21 metriä. Voimanlähteenä 
on kolme GE:n J85-moottoria, joissa 
Concordesta poiketen ei ole jälki-
polttimia. Boom Technology uskoo 
kuitenkin pääsevänsä siitä huolimatta 
2,2 Machin nopeuteen.

Yhtiö ilmoitti myös, että sillä on 
jo kaksi sitoumusta yhteensä 25:stä 
40-paikkaisesta Boom-matkustaja-
koneesta. Toinen tilaaja on Richard 
Bransonin Virgin Galactic ja toinen on 
salainen.  nR

LIIKENNEILMAILU
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Lue ja jaa ohjeet multikopterin turvalliseen 
lennättämiseen osoitteesta ilmailu.fi.

RC-KOPTERIEN  LENNÄTYSSÄÄNNÖT 
JAKOON SOMESSA
RC-multikopteRien suosio ja sen myötä uusien 
lennättäjien määrä kasvavat. Ilmailuliiton lennokkitoimi-
kunnan puheenjohtaja Hannu Hjulberg kirjoitti Ilmailun 
verkkosivuille multikopterin lennätyssäännöistä jutun, joka 
kannattaa jakaa uusille harrastajille.  omA

GeneRAl eleCtRiC tiedottaa, että peräti 35 prosent-
tia yhtiön uuden Advanced Turboprop (ATP) -mootto-
rin osista tullaan valmistamaan uusilla ainetta lisäävillä 
menetelmillä eli 3D-printtauksella. Tällä tavalla 
ATP-moottorista voidaan osien lukumäärää karsia tun-
tuvasti: perinteisen konstruktion 900 osaa korvataan 
kuudellatoista. Myös painoa saadaan pudotettua viisi 
prosenttia, sillä perinteisillä ainetta poistavilla menetel-

LENTOMOOTTORIT

GE:n uusi ATP-
turbiinimoottori on 
kompakti kokonaisuus. 

millä (kuten koneistus) valmistetut osat kiinnitetään toisiinsa 
esimerkiksi pulteilla tai hitsaamalla, mikä lisää moottorin pai-
noa. Uusilla menetelmillä valmistetaan esimerkiksi öljypohja, 
laakeripesiä, laitekehikkoja, pakosarja, lämmönvaihtimia, 
polttimien koteloita ja osa kaasuvirtausputkista. 

 GE on viime vuonna testannut ja validoinut uusia 
valmistusmenetelmiä erityisen a-CT7-koemoottorin avulla, 
joka toimii ATP:n kehitysalustana. Uusilla ainetta lisäävillä 
menetelmillä on myös se etu, että prototyyppien valmistus 
nopeutuu huomattavasti, mikä nopeuttaa koko kehitysprojek-
tia tuntuvasti. 

Noin 1 200 hevosvoiman ATP on GE:n uuden turboprop-
moottoriperheen ensimmäinen jäsen, ja se on suunnattu 
liikelento- ja yleisilmailukoneisiin. Ensimmäinen asennus 
tulee Cessnan kehitteillä olevaan Denali-koneeseen. GE:n 
lupaukset moottorin suorituskyvystä ovat kovat: 20 prosentin 
polttoaineen säästö, 10 prosentin lisäys matkatehossa ja 
4 000–6 000 käyttötunnin perushuoltoväli. 

Uusi ATP-moottori, joka tunnetaan myös tunnuksella 
GE93, tullee kaupalliseen käyttöön vuonna 2020. Se tuo 
varmasti tervetullutta kilpailua tämän teholuokan turboprop-
markkinoille, jossa luokan valtias Pratt&Whitney Canadan 
PT6-moottoriperhe on ollut melko dominoivassa asemassa jo 
kohta 50 vuotta.  nR

ILMAILUN SÄÄNTELY

YÖ- JA IFR-LENNOT MAHDOLLISEKSI 
TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMILLE
iso-BRitAnniAn ilmailuviranomainen CAA UK on 
antanut ohjeet, jotka mahdollistavat tyyppihyväksymättömi-
en, niin sanottujen luvalla ilmailuun lentävien ilma-alusten 
lentotoiminnan myös yöllä ja mittarilento-olosuhteissa. 
Aikaisemmin näiden lentäminen on ollut sallittua ainoastaan 
päivällä, VFR-olosuhteissa. Varsinaisen hyväksymistyön 
tekee Britanniassa alan etujärjestö LAA (Light Aircraft Asso-
ciation), jolle CAA on delegoinut tyyppihyväksymättömien 
ilma-alusten valvontatehtäviä. Saadakseen yö- tai mittarihy-
väksynnän, koneen on oltava LAA:n hyväksymien konetyyp-
pien listalla, ja eräillä varusteilla on erityiset VFR-toimintaa 
kovemmat vaatimukset.  nR

3D-TEKNIIKKAA TURBIINIMOOTTORIIN

Nelipaikkainen Van’s RV-10 on esimerkki itse rakennetusta lento- 
koneesta, joka voidaan nyt hyväksyä myös mittari- ja yölentotoimin-
taan. Hyväksyntä on kansallinen, eli voimassa Britannian alueella. 

VERKOSSA
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punkaharjulle helsingistä muuttanut harrastelentäjä  
Kalervo Meskanen etsiskeli jo 1960-luvun lopulla paikkakunnalta 
sopivaa lentokentän paikkaa. Putikossa oli kaksi mahdollista paikkaa 
ja Liittolahdessa yksi kangaspohjainen alue. Tuunaansaaressa oleva 
peltoalue tuli lähes ostettua kentän pohjaksi, mutta myyjä perääntyi 
kaupasta. Myös kahden muun lähikunnan kanssa suunnitteilla ollut 
kenttäprojekti Haapaniemeen kaatui, kun Savonlinna rankensi oman 
kentän Materkankaalle. 

Lopulta kentän rakennustyöhön ryhtyi kesällä 1973 maansiirto- 
urakoitsija Veikko Reponen omalle maalleen Sorvaslahden Palkinnie-
meen, joka sijaitsee Savonlinnantien vieressä noin kolmen kilometrin 
päässä Punkaharjun keskustasta. Lentotoiminta alkoi syksyllä 1973, 
kun Meskanen toi vielä keskeneräiselle kentälle koneensa pysyvästi. 

Vuonna 1981 kenttä maapohjineen meni pakkohuutokaupan kautta 
Savair Oy:lle. Yritys vuokrasi kentän myöhemmin Punkaharjun Lento-
kenttäyhdistykselle, joka oli perustettu kentän ylläpitoa varten. Yhdistys 
ryhtyi rakentamaan loppuun keskeneräistä kenttää. Ilmailuhallitus 
hyväksyi kentän yleiseen käyttöön marraskuussa 1984, ja avajaisjuhlaa  
lentonäytöksineen vietettiin 26. toukokuuta 1985. Vuonna 1986 
ilmailukerho rakensi kentälle hallin, ja vuonna 1989 kiitotien päihin 
tuli asfaltoidut pätkät. Viimeisimmäksi kenttää on kunnostettu vuonna 
2013, jolloin kiitotielle ajettiin lisää materiaalia.        

Kentän sora/nurmipintainen kiitotie 16/34 on kooltaan 500 x 15 
metriä. Kiitotien päissä on 80 metriä pitkät asfaltoinnit. Kentältä käsin 
toimii vuonna 1973 perustettu Punkaharjun Ilmailukerho, jonka kalus-
toon kuuluu vuonna 1985 hankittu Fournier RF-5 -moottoripurjekone. 
Kenttää ylläpitää Punkaharjun Lentokenttäyhdistys ry, ja sen päällikkö-
nä toimii Pauli Otranen. Kentältä ei ole saatavissa polttoainetta. Lähin 
huoltoasema (Shell, Oikotie 5) on noin 3,6 kilometrin päässä.  
     
Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus: www.isuik.fi
Kaikki Suomen korpikentät: www.lentopaikat.fi

PUNKAHARJUN  
LENTOKENTTÄ (EFPN)

Punkaharjun lentokenttä  
luoteesta kuvattuna. 

Savonlinnan Lento-
kerhon Cessna 172N  
OH-CON, laskussa 
Punkaharjun  
kiitotielle 16. 

OVAALIKIERTO MYÖS
HARRASTEILMAILUUN?
Pienkoneiden lentoturvallisuuden 
näkökulmasta laskukierros on tilastollisesti yksi 
vaarallisimmista lennon vaiheista. Yhdysval-
tojen Pohjois-Dakotan yliopisto ja Aircraft 
Owners and Pilots Association ovat siksi käyn-
nistäneet tutkimuksen, jossa selvitetään, voiko 
laskukierroksen turvallisuutta parantaa. Tut-
kimuksessa verrataan perinteistä nelikulmion 
muotoista laskukierrosta ovaalin muotoiseen, 
jossa loppuosaa edeltävää perusosaa lennetään 
jatkuvalla kaarrolla myötätuuliosuudesta saak-
ka. Tällainen jatkuvan kaarron laskukierros on 
yleisesti käytetty sotilaslentotoiminnassa sekä 
myös liikenneilmailussa, joten mikään aivan 
uusi keksintö se ei ole. 

Onnettomuustutkintavirasto NTSB:n 
mukaan perinteisessä nelikulmion muotoisessa 
laskukierroksessa tapahtuu yhä eniten sellaisia 
vakavia onnettomuuksia, jossa kone sakkaa 
matalalla ja tulee kierteessä maahan. Syitä on 
useita, kuten pitkäksi mennyt finaalikaarto, 
epäpuhtaasti lennetty kaarto ja distraktio eli 
huomion kiinnittyminen muualle, joka johtaa 
sakkaukseen. NTSB katsookin, että nyt on 
hyvä tutkia ennakkoluulottomasti vaihtoehtois-
ta laskukierroksen muotoa. Tutkimustuloksia 
lupaillaan jo vuoden 2017 aikana.  nr

LENTOTURVALLISUUS

Kuvassa näkyy 
perinteinen 
laskukierros sekä 
tutkimuskohteena 
oleva ovaalin  
muotoinen kierros. 

TEKSTI JANNE KUUTTI KUVAT TERO KUUTTI

LISÄÄ LAJEISTA!
www.ilmailu.fi

Ovaalilaskukierros

Perinteinen  
laskukierros
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Uusi  
OPS M2-11
tutuksi

Mistä on kysymys?
Trafi julkaisi viime elokuussa kansallisen 
ilmailumääräyksen OPS M2-11. Uusi määräys 
sisältää lentotoimintaa koskevat vaatimukset niille 
ilma-aluksille, jotka ovat Suomen kansallisen 
sääntelyn piirissä. Liite II -koneet ovat ilma-
aluksia, jotka on EASAn perusasetuksen Liite 
II:n mukaisesti jätetty EASAn toimivallan 
ulkopuolelle. Niitä ovat muun muassa ultrakevyet, 
harrasterakenteiset, autogyrot sekä jotkin vanhat 
tyyppihyväksytyt konetyypit.

Miksi uusi määräys tehtiin?
Viime elokuussa astui voimaan EASAn lento-
toiminta-asetuksen (OPS, EU-asetus 965/2012 
myöhempine lisäyksineen) uusi revisio, jossa myös 
pienkoneiden ei-kaupallinen lentotoiminta otettiin 
mukaan yhteiseurooppalaiseen sääntelyyn. OPS-
asetukseen lisättiin uusi liite VII, jonka lyhenne on 
Osa NCO ja virallinen nimi ”Muilla kuin vaativilla 
moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettava 
muu kuin kaupallinen lentotoiminta” (Non-
Commercial Operations with Other than complex 
motor-powered aircraft).

Koska kyseessä on EU-asetus, se ylittää 
olemassa olevat suomalaiset säädökset, jotka siis 
oli kumottava. Toisaalta EU-asetus ei suoraan 
päde kansallisen sääntelyn piiriin jääville Liite II 
-ilma-aluksille. Tämä aiheutti tilanteen, missä oli 
laadittava uusi suomalainen lentotoimintamääräys 
näille ”Liite II -koneille”. Tulos tästä on uusi Trafin 
OPS M2-11. Jatkossa siis EASA-ilma-aluksille 
sovelletaan Euroopan unionin OPS-asetuksen osaa 
NCO ja kansallisille ilma-aluksille OPS M2-11 
-määräystä.

Mitä uutta määräys pitää sisällään?
Lyhyt vastaus tähän on, että useimmille Liite II 
-lentäjille käytännön lentotoiminta jatkuu kuten 
tähänkin saakka. Tämä on ollut myös Trafin tavoit-
teena, eli määräysten kiristämistä pyritään välttä-
mään. Joitakin uudistuksia tosin on.

Mikä muuttuu entiseen lentotoimintaan nähden? 
Liite II -koneen ohjaajan kannalta keskeisimpiä 
sisältömuutoksia ovat:

Trafin elokuussa 2016 
julkaisema määräys  
sisältää Liite II -ilma- 
alusten lentotoimintaa 
koskevat vaatimukset.  
Mikä muuttui?
TEKSTI NILS ROSTEDT  

•  Hätäpaikannuslähetin ELT tai PLB tulee 
pakolliseksi. Tähän Trafi on kuitenkin 
antanut siirtymäaikaa 1. huhtikuuta 2018 
saakka. Otaksuttavaa on, että varsinkin 
ultrakevytkoneissa päädytään kevyempään 
ja halvempaan PLB-laitteeseen. Lisätietoja 
tästä aiheesta löytyy Ilmailun numerosta 
7/2016.

•  Varapolttoaineen vaatimus: 30 minuutin 
reservi kentältä toiselle lennettäessä, paikal-
lislennolla 10 minuuttia. 

•  Mikäli koneella lennetään niin sanottua 
erityislentotoimintaa, toiminnasta on 21. 
huhtikuuta 2017 mennessä tehtävä riski-
analyysi sekä tarkastuslista, joka sisältää 
kyseiselle toiminnalle ominaiset erityiset 
riskit ja miten ne huomioidaan. Tällaista 
erityislentotoimintaa ovat muun muassa hi-
nauslennot, taitolento ja ilmakuvauslennot. 
Huomaa, että jos toiminta on kaupallista, 
sovelletaan EASAn OPS Osa SPO:ta.

•  Toiseen EASA-valtioon rekisteröidyt ultra-
kevytkoneet voivat nyt lentää Suomeen 
ilman ennakkolupaa ja viipyä maassamme 
enintään kaksi kuukautta vuodessa. Tämä 
tarkoittaa myös, että pysyvästi Suomessa 
oleileva ulkomainen tyyppihyväksymätön 
ilma-alus on kyseisen ajan kuluttua siirrettä-
vä Suomen rekisteriin. 

•  Harrasterakenteisten ilma-alusten paikkalu-
ku on rajoitettu enintään kuuteen. 

Missä uuteen määräykseen voi tutustua? 
Ehkä hankalin asia on, että nyt ultrakevytlentäjäkin 
joutuu tavaamaan EASA-juristien laatimia säädös-
pykäliä, kun ennen asiat oli kirjoitettu perinteisen 
suomalaisen määräyskäytännön mukaisesti. Uusi 
OPS M2-11 ei ole myöskään mikään helposti avau-
tuva määräys, koska se on kirjoitusasultaan niin 
sanottu delta-määräys eli sisältää pääosin vain Liite 
II -koneiden lentotoiminnan eroavaisuudet EASAn 
Osa NCO:n pykäliin. 

Tämä ikävä tosiasia oli Trafissakin hyvin tiedos-
sa määräystä laadittaessa. Siksi lentäjien opiskelun 
tuskaa päätettiinkin helpottaa laatimalla oma ohje-
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kirjanen ”Lentotoimintavaatimukset – Yleisilmailu”. 
Tässä kirjasessa on kirjoitettu auki uudet kansalliset 
määräyspykälät ja yhdistetty ne Osa NCO:n lähinnä 
vastaavien pykälien kanssa, jotta lentäjä osaisi tulki-
ta, mitä tekstit oikeastaan tarkoittavat.

Ohjekirjaseen on myös otettu mukaan suoraan 
EASAlta peräisin olevat, EASA-ilma-aluksilla lentä-
ville sovellettavat Osa NCO -pykälät. Näin sama kir-
janen on käyttökelpoinen sekä EASA-ilma-aluksilla 
että kansallisilla Liite II -ilma-aluksilla lentäville.

Lisäksi 174-sivuiseen kirjaseen on otettu suomen-
kieliset käännökset EASAn Osa NCO:n AMC/GM-
ohjeistosta, joka on niin sanottua alemman tason 
selventävää ja ohjeistavaa aineistoa. 

Ohjekirjanen on ladattavissa Trafin nettisivuilta 
pdf-muodossa. Trafi toivoo, että tällä tavalla uusien 
määräyspykälien opiskelu sujuu entistä paremmin ja 

LENTOTOIMINNAN MÄÄRÄYKSET EI-KAUPALLISESSA  
LENTOTOIMINNASSA (MOOTTOROIDUT ILMA-ALUKSET) 

EASA-ILMA-ALUKSET KANSALLISET ILMA-ALUKSET

EASA  
perusasetus

OPS

FCL

Lentokelpoisuus

Jne….

Non 
complex

OPS Osa NCO 

Piper PA-28 Cessna Citation

Complex

OPS Osa NCC

Ilmailulaki

OPS M2-11

PEL, TRG

AIR

Jne….

Non 
complex

OPS M2-11

Eurostar- 
ultrakevyt,  
RV-8

DC-3

Complex

OPS M2-11 
Erillispykälä

Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

siirtymä uuteen määräysympäristöön tapahtuu sekä 
jouhevasti että turvallisesti. 

Mistä saa lisätietoja?
Trafissa alan asiantuntijoina toimivat lentotoiminta-
asioissa Veli-Matti Petramo ja varusteasioissa Hannu 
Martikainen. Heihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, 
ja he ovat myös toimineet asiantuntijoina tämän 
artikkelin laadinnassa. 

Kaiken kaikkiaan uusi OPS-määräys ei tuo suu-
ria muutoksia useimmille Liite II -koneiden lentäjil-
le. On kuitenkin suositeltavaa lukea edellä mainittu 
”Lentotoimintavaatimukset – Yleisilmailu” huolella 
läpi ennen ensi lentokauden alkua. Varsinkin, jos 
alla on eksoottisempi ilma-alus tai jos harrastaa 
erityislentotoimintaa. Nyt talvella onkin hyvä aika 
tutustua uusiin pykäliin. Hyviä opiskeluhetkiä! 

Esimerkki
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Moottori-
Pilatus B4-PC11

Pilatus
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Moottori-

TEKSTI JANNE KUUTTI

Räyskälä-Säätiön 
sveitsiläinen Pilatus B4-
PC11 -purjekone vaurioitui 
pahasti epäonnistuneessa 
maastolaskussa 1970-luvulla. 
Martti Piipponen osti 
raadon ja rakensi siitä 
moottoripurjelentokoneen, 
joka lentää edelleen.
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perusmallin B4-PC11 omistajille mahdollisuutta muuttaa kone B4-
PC11A-malliksi. Myös B4-PC11A:n pystyi muutattamaan tehtaalla 
B4-PC11AF-malliksi. 

Pilatus ehti valmistaa yli 300 konetta ennen kuin se myi koneen 
valmistusoikeudet vuonna 1980 japanilaiselle Nippi Aircraft 
-yritykselle. Nippi valmisti koneita vain neljätoista yksilöä, mukaan 
lukien yhden B4-PC11-koneeseen perustuvan kaksipaikkaisen 
prototyypin tyyppimerkinnällä Nippi B4T. 

B4-PC11-koneiden tuki ja valmistusoikeudet ovat olleet vuodes-
ta 1994 lähtien EWMS Technomanagementilla. Koneen tyyppi-
sertifikaatin haltijana on kuitenkin edelleen Pilatus.   

Niitattu ja liimattu rakenne
B4-PC11 on rakenteeltaan niitattua ja liimattua kokometallipuoli-
kuorirakennetta, jossa on hyödynnetty vaahtolevyä kaarissa. Runko-

OH-426X suoraan 
edestä kuvattuna.

ONNETTOMUUDESSA SYNTYNEET 
VAURIOT KORJATTIIN JA KONEEN 
KOKO ETURUNKO RAKENNETTIIN 
UUDELLEEN.

PILATUS B4-PC11 -harjoituspurjelento-
kone tuli tuotantoon 1970-luvun alussa, 
mutta sen syntyhistoria johtaa 1960-lu-
vulle, jolloin sen prototyypit valmistui-
vat. Koneen suunnittelivat liikemies Gert 
Bastenille saksalaiset herrat Manfred 
Küppers, Ingo Herbst ja Rudolf Reinke, 
ja sen kaksi prototyyppiä rakensi tehdas 
nimeltä Firma Rheintalwerke G. Basten. 
Koneen tyyppimerkintä B4:n kirjain B 
tuli tehtaan ja Gert Bastenin nimestä. 

Koneen ensimmäinen prototyyppi 
oli varustettu kiinteällä laskutelineellä, 
ja se lensi ensilentonsa 7. marraskuuta 
1966. Toisessa prototyypissä oli joitakin 

eroavaisuuksia, kuten sisään menevä laskuteline ja suurempi 
sivuperäsin. Prototyyppien rakentaja ei kuitenkaan ryhtynyt valm-
istamaan tyyppiä, vaan sen valmistuslisenssin osti Pilatus Flugzeu-
gwerke AG -lentokonetehdas vuonna 1972. Pilatus muutti siipien 
kiinnitystä ja aloitti koneen tuotannon tyyppimerkinnällä B4-
PC11. Ensimmäinen kone lensi ensilentonsa 5. toukokuuta 1972. 

Taitolentoon kehitettiin lujempi malli 
Koska Pilatus B4-PC11 -koneen lujuus salli vain sisäpuoliset taito-
lentoliikkeet, kehitti tehdas siitä B4-PC11A-mallin, jonka lujuus riit-
ti myös ulkopuolisiin taitolentoliikkeisiin. B4-PC11A-mallia seurasi 
rungoltaan vahvistettu ja muiltakin osin muuteltu B4-PC11AF, joka 
oli suunniteltu rajoittamattomaan taitolentoluokkaan.

Kaikki B4-PC11-mallit olivat saatavilla kiinteällä tai sisään 
vedettävällä päätelineellä varustettuna. Tehdas tarjosi myös 
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kaaret, pituusjäykisteet ja pintalevyt ovat kaikki duralumiinia, ja 
runko on niitattu kasaan käyttäen uppokantaniittejä. Taaksepäin 
kallistetussa sivuvakaajassa on kaksi alumiinisalkoa ja alumiiniset 
kaaret muuten paitsi torsiossa, jossa on vaahtolevykaaret. Ko-
neen korkeusvakaajassa on kaksi salkoa, ja muodon sille antavat 
vaahtolevystä leikatut kaaret.

Pilatuksen siivissä on duralumiinilevystä taitetut pääsalot 
ja lyhyet apusalot. Siivissä on käytetty sekä duralumiini- että 
vaahtolevykaaria. Vaahtolevykaaret on kiinnitetty sekä siivissä 
että muualla koneen rakenteessa salkoihin ja pintalevyihin 
epoksiliimalla, ja metallikaaret ovat kiinni pelkästään niiteillä. 
Siivekkeiden ja peräsimien kaaret ovat vaahtolevyä ja salot sekä 
pintalevyt duralumiinia. Pilatuksen siiven yläpuolelle aukea-
vat Schempp-Hirth-tyyppiset lentojarrut sijaitsevat siivessä 60 
prosentin kohdalla profiilin jännettä. Siivet kiinnittyvät runkoon 
viidellä tapilla, joista kaksi on apusalkojen päissä.

Pääteline sijaitsee rungossa niin edessä, että sukselle tai 
nokka pyörälle ei ole tarvetta. Päätelineessä ei ole jousitusta, 
mutta siinä on iso pyörä antamassa jonkinlaista joustoa. Kan-
nuksessa on myös pyörä. Hinauskytkimiä koneessa on perintei-
seen tapaan kaksi kappaletta. Pilatuksen ohjainjärjestelmä on 
tankovälitteinen lukuun ottamatta sivuperäsintä, jonka ohjauk-
sessa on käytetty myös vaijereita. Koneen korkeusperäsin-trimmi 
sijaitsee ohjaamon oikeassa laidassa, ja se on toteutettu kahdella 
säädettävällä korkeusperäsimen käyttötankoon yhdistetyllä 
jousella.       

Räyskälä-Säätiön Pilatus koki kovia
Räyskälä-Säätiö tilasi aikoinaan Pilatus B4-PC11-harjoitus-
koneen kiinteällä laskutelineellä täydentämään konelaivastoaan. 
Räyskälä-säätiölle toimitettu kone sarjanumerolla 049 oli valmis-
tunut helmikuussa 1973, ja se sai tunnuksen OH-426. 

Säätiön koneelle sattui ensimmäinen kova lasku 16. 
heinäkuuta 1973, jolloin siiven jättöreunat taipuivat. Pahem-
min kone vaurioitui kuitenkin 2. kesäkuuta 1975 Rengossa, 
kun koneen siipi osui maastolaskussa pellon reunan korkeisiin 
puihin ja kone putosi suoraan nokka edellä maahan. Kone jäi 
törröttämään soiseen maastoon pyrstö kohti taivasta. Pilatus 
vaurioitui melko pahasti: muun muassa takarunko taittui, nokka 
meni ruttuun ja siiven kiinnityskorvake vääntyi. Ohjaaja satutti 
onnettomuudessa nilkkansa.

Räyskälä-Säätiö laittoi koneen myyntiin, ja sen osti Martti 
Piipponen. Koneen korjausta suunnitellessaan Piipponen sai 

1 |  Moottori-Pilatuksen eturunko rakenteilla 
Piipposen autotallissa.

2 | Piipposen lapset istuvat OH-426:n 
vaurioituneessa rungossa.

3 | Onnettomuudessa taittuneen takarungon 
korjaus näkyy maalaamattomana. 

4 | OH-426 kasattuna Piipposen takapihalla. 
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Moottori-Pilatuksen VW-moottori. 

Moottori-Pilatuksen mittaritaulu. 

idean, että koneesta tehdäänkin moottoripurjekone. Muutostyö 
oli suuri – piti rakentaa uudelleen koneen koko eturunko ja tietysti 
korjata onnettomuudessa syntyneet vauriot. Projektin jatkon kann-
alta kriittinen osa oli vääntynyt siiven kiinnityskorvake: jos se olisi 
murtunut oikaistaessa, olisi koko homma jäänyt siihen. 

Moottori-Pilatuksen kärkiväliä lyhennettiin
Piipposen Moottori-Pilatus valmistui vuonna 1982, ja se katsas-
tettiin Räyskälässä 2. toukokuuta 1982. Koneella lennettiin aluksi 
pitkäsiipisenä, mutta koelentäjät totesivat, että ei hyvä. Siipiä lyhen-
nettiin 26. toukokuuta 1982 siten, että kärkiväliksi tuli aiemman 15 
metrin sijaan 12,45 metriä. 

Koelentoja lennettiin kaikkiaan 65 lentoa ja 60 tuntia kohtuullis-
en lyhyessä ajassa toukokuun alusta lokakuun loppuun vuonna 
1982. Koelentojen aikana Moottori-Pilatus kärsi 23. syyskuuta 
1982 kovan laskun, jossa laskutelineet vaurioituivat ja moottori 
sekä runko menivät tarkastukseen.   

Piipponen myi koneen heti koelentojen päätyttyä 27. lokakuuta 
1982 kolmen hengen porukalle Malmille, jossa se oli yksitoista 
vuotta. Malmilla ollessaan Pilatukselle kertyi 404 lentotuntia ja 425 
lentoa. Vuosina 1990–1993 koneella ei lennetty ollenkaan. Pilatuk-
sen osti 26. lokakuuta 1993 Hyvinkään Ilmailukerhoon kuuluvien 
lentäjien porukka, joka ilmaili koneella ahkerasti 1990-luvulla. 

Vuodesta 2002 alkaen kone oli kunnostettavana. Pilatuksen 
moottori käytiin perusteellisesti läpi, ja kone sai myös uuden 
potkurin. Samalla koneeseen lisättiin latausjärjestelmä antamaan 
virtaa radiolle. Lisäksi muun muassa polttoaineputkisto uusittiin 
autobensiinille sopivaksi. Kone lensi kunnostuksen jälkeen ensim-
mäisen kerran 30. kesäkuuta 2008. Myöhemmin kone sai myös 
alkuperäistä paremmat levyjarrut ja uudet vanteet.        

Pilatuksen 60 litran polttoainesäiliön tarjoamaa kohtuullisen 
pitkää toiminta-aikaa on hyödynnetty lentämällä koneella mat-
kaa ympäri Suomea. Kauimpana koneella on käyty Ruotsissa 

//PÄÄKUVAAN MOOTTORI-PILATUS OH-146X, KOSKA JUTUSSA ESITELLÄÄN NIMENOMAAN TÄTÄ MOOTTOROITUA 

Moottori-Pilatus kuvattuna 
Grob-moottoripurjekoneesta. 
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MOOTTORI-PILATUS 
OH-426X
Moottori ..................................................VW 1600 (1 644 cm³)

Siipiprofiili ........................................................NACA 643-618

Moottorin teho..................................................................52 hv

Siipien kärkiväli ...........................................................12,45 m

Siipien sivusuhde  ........................................................... 14,53

Siipipinta-ala ............................................................... 11,80 m²

Siipikuormitus ...................................................... 40,68 kg/m²

Pituus ...............................................................................6,57 m

Korkeus............................................................................ 1,67 m

Tyhjämassa .....................................................................344 kg

Suurin lentoonlähtömassa  ........................................ 480 kg

Suurin sallittu nopeus ............................................. 218 km/h

Matkanopeus ............................................................. 170 km/h

Suurin vaakalentonopeus ....................................... 190 km/h

Sakkausnopeus ............................................................71 km/h

Kuormitusrajat ......................................................  +4,0 -2,7 G

Nousunopeus ................................................................... 3 m/s

Polttoainesäiliön tilavuus .................................................60 l

Västeråsin kentällä. Vuonna 2015 Pilatus sai uuden 
kuomun vuosia aiemmin haljenneen tilalle. Uusi kuomu 
on edellisiä korkeampi, ja se muistuttaa muodoltaan alku-
peräistä kuomua.  

 
Moottori heitetään lavasta käyntiin
Moottori-Pilatus on edelleen käytössä Hyvinkään Ilmailu-
kerhossa, jossa siitä pidetään muun muassa sen hyvien 
lento-ominaisuuksien takia. Koneen omistaa Hyvinkään 
Ilmailukerho yhdessä konetta rahoittaneiden henkilöiden 
kanssa. 

Moottori-Pilatuksen päivätarkastus on samanlainen 
kuin purjekoneissa yleensä, lisänä tietysti moottorin 
mukanaan tuomat tarkastuskohteet.

– Moottorista katsotaan vuodot ja öljyn määrä sekä 
otetaan vesibensanäyte, Seppo Kaukiainen kertoo lyhyesti 
tärkeimpiin kuuluvista tarkastuskohteista. 

Moottorissa ei ole starttia, joten se heitetään lavas-
ta käyntiin perinteisellä tavalla. Ensiksi moottori pitää 
kuitenkin ryypyttää. 

Koneen ohjaamoon nousu on Kaukiaisen mukaan 
hieman hankalaa, koska ohjaamo on melko ahdas ja siinä 
on korkeat reunat. 

– Helpoin tapa on istua siiven tyveen ja nostaa jalat 
sitten sisään.

Pilatuksella rullaamista Kaukiainen pitää helppona. 
Hänen mukaansa jarrut ovat hieman heikkotehoiset mutta 
riittävät rauhalliseen rullaukseen.

Kaukiaisen mielestä lentoonlähtötarkastus ei juuri eroa 
ultrista tai muista mopuista. 

– Magneeton tarkastusta ei ole, kun on vain yhdet 
sytytystulpat. 

Edullinen lennettävä
Kaukiainen suorittaa lentoonlähdön nostamalla pyrstön 
ylös nopeuden kiihdyttyä ja irrottaa koneen vetämällä. 
Lentokäsikirjan mukaan lentoonlähdön voi tehdä myös 
“kolmelta pisteeltä” sauva ja trimmi keskellä, jolloin irtoa-
misnopeus on noin 70 km/h. 

– Paras nousunopeus on 100 kilometriä tunnissa, 
kierrokset 2 700–3 000 kierrosta minuutissa, Kaukiainen 
toteaa. 

Matkalennolla Kaukiainen lentää nopeudella 150 
km/h, jolloin moottori kiertää 2 700 kierrosta minuutissa 
ja kulutus on noin kahdeksan litraa tunnissa. Lentokäsikir-
ja mainitsee matkanopeudeksi 170 km/h moottorin 
kierroksilla 2 700–3 000 r/min.

– Uudella kabiinilla näkyvyys on hyvä ja istuma-asento 
kohtuullinen.   

Kaukiainen kertoo koneen sakkaavan kuin purjekone 
eli hillitysti ilman kommervenkkejä. Pilatuksen ohjaimia 
hän luonnehtii sopusuhtaisiksi ja kevyiksi.  

Lentokäsikirja opastaa lentämään myötätuuliosan no-
peudella 150 km/h, perusosan nopeudella 120–130 km/h 
ja loppuosan nopeudella 100 km/h sekä tekemään laskun 
perinteisesti kolmelle pisteelle. 

– Laskeutuminen on helppoa, kun ilmajarrut ovat 
tehokkaat, toteaa Kaukiainen. 

Lennon jälkeen koneesta pois nouseminen on Kauki-
aisen mukaan samaan tapaan vähän hankalaa kuin sinne 
menokin.  

– Mukava ja edullinen kone purjelentäjille syksyllä, 
talvella ja keväällä, Kaukiainen summaa. 
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Edistyneempien      
   sisälennokki
F1M on vapaastilentävien sisälennokkien luokka, jota  
voidaan pitää väliaskelmana siirryttäessä aloittelijoiden 
Peruslennokista F1D-maailmanmestaruusluokkaan.

F1M-LUOKAN LENNOKIT ovat balsara-
kenteisia ja ohuella muovikalvolla päällys-
tettyjä sisälennokkeja, joiden voimanläh-
teenä on kierretty kuminauha. Siis hyvin 
perinteisiä lennokkeja, joiden perusperiaat-
teet eivät ole muuttuneet sataan vuoteen.

Lennokin runko on taivutettu putkeksi 
ohuesta balsalevystä, joka on eturungossa 
tyypillisesti 0,6 millimetrin paksuista ja 
takarungossa 0,4-millistä. Balsalevystä lei-
kattu suikale kastellaan, taivutetaan muotin 
ympärille ja annetaan kuivua muotoonsa, 
jonka jälkeen sauma liimataan kiinni ja 
putki on valmis. 

Siiven, peräsimien ja potkurin rakenteis-
sa käytetään paksumpaa, 0,8–1,2-millistä 
balsaa, joka leikataan kapeiksi rimoiksi. Ri-
mabalsaksi sopii tavanomaisesta lennokki-
kaupasta saatava kevyt levybalsa, mutta 
runkopuut on helpointa tilata sisälennokki-
balsaa sahaavalta yritykseltä. Maailmassa 
on muutama henkilö, joilla on laitteet ja 
taito ohuen sisälennokkibalsan sahaamiseen. 
Levyt ovat tavallista lennokkikaupan balsaa 
kalliimpia, mutta tekee yhden lennokin 
rungon tekee kahdesta 30*500-millisestä 

TEKSTI JA KUVAT TAPIO LINKOSALO

BALSARAKENTEISELLE, MUOVIKALVOLLA 
PÄÄLLYSTETYLLE LENNOKILLE TULEE HINTAA 
VAIN MUUTAMA KYMPPI.

simman pitkään. Joissain luokissa, kuten 
F1M:ssä, lisää haastetta aiheuttaa se, että 
kumimoottorin suurin sallittu paino on 
rajattu. Näin rajoitetaan myös suurin käytet-
tävissä oleva energiamäärä. Sisälennokilla 
kilpailemisessa onkin siis kysymys lennokin 
suorituskyvyn optimoimisesta. Mitä pie-
nemmällä energiamäärällä lennokki lentää, 
sen pidemmän lennon ajaksi tuo kumimoot-
torin rajattu energiamäärä riittää. 

Pitkän lentoajan saavuttamiseksi on 
erityisen tärkeää, että potkuri on aero-
dynaamisesti tehokas. Siihen ei kuitenkaan 
ole yhtä yksiselitteistä reseptiä, vaan varsin 
monenlaisilla potkureilla voidaan saavuttaa 
hyviä lentoaikoja. Potkurin mallista riippu-
matta on tärkeää, että potkuri sopii käytetyn 
kumimoottorin ominaisuuksiin. Lennokki-
kumeille on kaikkien kuminauhojen tapaan 
tyypillistä, että niiden kehittämä voima 

– lennokin tapauksessa moottorin vääntö – 
riippuu suuresti kuminauhan venymästä. 
Lennon alussa, kun moottori on viritetty 
äärimmilleen, on kumin vääntö suuri, mutta 
se hiipuu nopeasti lennon kuluessa. 

Koska sisälennokin lennätyshallin 
korkeus on rajoitettu ja usein varsin matala, 
täytyy lennokin liian nopea nousu lennon 
alussa ja suurella väännöllä estää, sillä kat-
toon törmäämisestä seuraa suuri riski siitä, 
että lennokki jää kattoon kiinni tai törmäys 
ohjaa sen seinään. Toisaalta lennon lopulla 
kumin vääntö ei enää riitä vaakalentoon, 
vaan lennokki saattaa laskeutua, vaikka ku-
mimoottorissa olisi vielä kierroksia jäljellä.

Lisää lentoaikaa muuttuva- 
kulmaisella potkurilla
Monissa sisälennokkiluokissa, myös 
F1M:ssä, on sallittu muuttuvakulmaisen 

levystä, jotka maksavat 6 euroa kappaleelta. 
Kaikkiaan lennokille tulee hintaa muutama 
kymppi. Ei kovin paljoa siis!

Päällystys muovikalvolla
Lennokki päällystetään muovikalvolla, joka 
on paksuudeltaan mikronin (tuhannesosa 
millimetriä) luokkaa eli noin kymmenesosa 
tuorekelmun paksuudesta. Tällaista kalvoa, 
joka sivumennen sanoen on elektroniikka-
teollisuuden ylijäämää (kalvoa käytetään 
kondensaattoreiden valmistuksessa) saa 
myöskin sisälennokkitarvikkeisiin erikois-
tuneilta kauppiailta.

 Ohut muovikalvo vaatii hiukan 
huolellisuutta käsittelyssä, mutta on silti 
paljon helpommin työstettävissä kuin 
lakkakalvosta valmistettu ”mikrofilmi”, jol-
laisella keveimmät sisälennokit aikoinaan 
päällystettiin. Nykyisin jopa F1D-luokan 
sisälennokit päällystetään ohuimmilla 
muovikalvoilla.

Potkurilla on väliä 
Kaikissa sisälennokkiluokissa tavoitteena 
on saada lennokki lentämään mahdolli-
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BALSARAKENNE
Runkoputket on taivutettu 
ohuesta sisälennokkibalsasta. 
Siiven ja potkurin rimat 
voi leikata paksummasta, 
tavallisesta balsalevystä.

MUUTTUVAKULMAINEN 
POTKURI
Muuttuvakulmainen 
potkuri mahdollistaa 
kumimoottorin energian 
paremman hyödyntämisen 
myös matalammassa 
lennätyshallissa.

MUOVIKALVO
Lennokki päällystetään 
muovikalvolla, jonka 
paksuus on mikronin 
luokkaa eli kymmenesosa 
tuorekelmun paksuudesta.

Toimiva tuote 
F1M-sisälennokki

Muuttuvakulmaisen 
potkurimekanismin 
voi rakentaa monella 
tapaa. Vasemmassa 
kuvassa pääosin 
balsarakenteinen 
mekanismi, oikealla 
hiilikuituinen.

Ruuveilla säädetään 
maksimi- ja 
minimilapakulmia sekä 
säätöjousen jäykkyyttä. 
Myös jousen geometria 
on tärkeä toimintaan 
vaikuttava tekijä.

Erkko Saviaro rakensi lennokin 
F1M-kurssilla syksyllä 2016. 
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potkurin käyttö. Käytössä on mekanismi, 
joka muuttaa potkurin lapakulmia kumi-
moottorin väännön mukaan. Lennon alussa, 
kun moottorin vääntö on suurin, ovat myös 
potkurin lapakulmat suuret. Potkuri pyörii 
hitaasti, eikä lennokki nouse nopeasti. Ku-
mimoottorin väännön pienentyessä piene-
nevät myös potkurin lapakulmat ja lennokki 
jatkaa lentoaan, ihanteellisessa tapauksessa 
käyttäen kumimoottorin kierrokset täysin 
loppuun.

Tällaisen potkurimekanismin säätäminen 
on haastavaa, sillä ihanteellisten asetusten 
löytäminen vaatii paljon kokeilua ja useita 
lentoja ennen kuin kaikkien säätöruuvien 
oikeat asetukset löytyvät. Joskus osoittautuu, 
että mekanismin sydämessä oleva jousi on 
ominaisuuksiltaan vääränlainen. Uuden 
jousen tekeminen on  helppoa, mutta jousen 
vaihdon jälkeen joutuu virittämisen aloitta-
maan taas alusta. Ja tietenkin erikokoisiin 
halleihin vaadittavat säädöt ovat erilaiset, 
niinpä lennättäjillä on tavallisesti useita 
erilaisia potkureita erilaisiin olosuhteisiin.

Ohjaus onkivavalla  
tai heliumpallolla
Vapaastilentävä sisälennokki viritetään len-
tämään ympyränmuotoista lentorataa niin, 
että se ei törmää pitkänkään lennon aikana 
seinään. Usein ilma hallissa liikkuu kuiten-
kin hiljalleen johonkin suuntaan, ja lennokki 
ajelehtii ilmavirran mukana. Sisälennokkeja 
onkin tarpeen ohjata silloin tällöin lennon 
aikana. Matalissa halleissa ohjaamiseen käy-
tetään onkivapaa, jonka avulla lennokki pa-
kotetaan lentämään jonkin matkaa suoraan, 
ennen kuin se taas päästetään vapaaseen 
kaartavaan lentoon. 

Korkeassa hallissa ei lennokkiin enää 
yletä onkivavalla, vaan tarvitaan suurta 
heliumtäytteistä ilmapalloa, jonka siimalla 
lennokki ohjataan turvallisempaan paikkaan 
lentämään. Ilmapallolla ohjaaminen on 
oma taiteenlajinsa, jota Suomessa pääsee 
valitettavan harvoin harjoittelemaan.

Voimanlähteenä kuminauha
Lennokkien voimanlähteenä käytetään 
varta vasten lennokkikäyttöön valmistettua 

MOOTTORIVALINTAAN 
VAIKUTTAVAT LENNOKKI, POTKURI, 
LENNÄTYSHALLIN KORKEUS SEKÄ 

ILMAN PYÖRTEISYYS JA 
JOPA LÄMPÖTILA.

kuminauhaa, jota myyvät sisälennokkeihin 
erikoistuneet liikkeet. Kuminauhan ominai-
suudet, erityisesti siihen menevien kier-
rosten määrä sekä kumimoottorin vääntö, 
riippuvat käytetyn kuminauhan leveydestä. 
Kun kumimoottorin maksimipaino on 
rajattu, liittyvät kuminauhan leveys ja kumi-
moottorilenkin pituus kiinteästi toisiinsa. 

Lennokkikuminauhaa saa ostaa muu-
tamina vakioleveyksinä, mutta lennokin 
lento-ominaisuuksien hienosäätämistä 
varten pitää moottorin leveyttä päästä 
säätämään jopa millimetrin kymmenesosan 
tarkkuudella. Useimmilla sisälennokkien 
harrastajilla onkin käytössään kuminauhan 
leikkaamiseen tarkoitettu kumileikkuri, jolla 
leveämmästä kuminauhasta voi leikata 
tarkalleen haluamansa levyistä kuminauhaa. 
Harrastajilla on yleensä valikoima erilaisia 
kumimoottoreita valmiina, ja kussakin 
lennätystilaisuudessa etsitään tästä joukosta 
juuri kyseisiin olosuhteisiin sopivin. 

Sopiva moottori riippuu paitsi käytetystä 
lennokista ja potkurista myös lennätys-
hallin korkeudesta, ilman mahdollisesta 
pyörteisyydestä ja jopa lämpötilasta, sillä 
kumimoottorin antama energia on varsin 
lämpötilariippuvaista. Aiempien lennätys-
kertojen aikana tehtyjen muistiinpanojen ja 
kussakin hallissa tehtävien koelentojen avul-
la kilpailijat etsivät olosuhteisiin parhaiten 
sopivaa kumimoottoria.

Kierrokset vedetään 
kumiveivillä
Kumimoottorin vetojen vetämiseen tar-
vitaan erityinen kumiveivi, tavallisimmin 
välityksellä 1:10. Välitys nopeuttaa vetojen 
vetämistä. Kumimoottorin vedot vedetään 
telineessä, irti lennokista. Telineen käyttö 
mahdollistaa kumimoottorin venyttämi-
sen vedon vetämisen aikana – tällä tavalla 
moottoriin saadaan vedettyä enemmän 
kierroksia. Toisaalta telineessä vetäminen 
myös suojelee lennokkia, sillä kumimoottori 
saattaa katketa vedon vetämisen aikana, ja 
jos vedot vedettäisiin kumimoottori kiinni 
lennokissa, sattaisi se rikkoontua.

Vetoja vedettäessä käytetään myös 
kumimoottorin vääntöä lukevaa mittaria. 
Vääntömittari onkin hyvin tarpeellinen apu-
väline sisälennokin lennätyksessä, sillä sen 
avulla voi arvioida (vedettyä kierrosmäärää 
paremmin), kuinka paljon vetoa kumimoot-
tori kestää katkeamatta.

Toinen tärkeä vääntömittarin tehtävä on 
mitata kumimoottorin vääntöä lennokin 
startissa, sillä tuo vääntö määrää lennokin 
nousunopeuden ja -korkeuden. Erityisesti 
jos käytössä ei ole muuttuvakulmaista 
potkuria, täytyy kumimoottorista päästää 
aluksi jonkin verran kierroksia pois, jotta 
moottorin vääntö saadaan laskettua alem-
mas, eikä lennokki lennon aluksi nouse niin 
nopeasti ja törmää kattoon. Vääntömittari 
mahdollistaa kumimoottorin starttiväännön 
hakemisen juuri sopivalle tasolle.  

Kuva: Terhi Salonen
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Ku
va

TUTUSTU
PIIRUSTUKSIIN 
Kiinnostuitko F1M-lennokin raken-
tamisesta? Katso Tapio Linkosalon 
piirustukset rakennusohjeineen 
tämän artikkelin yhteydestä osoit-
teesta ilmailu.fi.

Syksyllä 2016 järjestetyn F1M-kurssin 
osallistujat lennokkiensa kanssa
Eerikkilän Urheiluopiston jalkapallo-
hallissa. Moni kurssilainen teki heti
ensimmäisellä lennätyskerralla
uudella lennokilla oman ennätyksensä.
Kurssin järjestäminen oli mahdollista
Suomen Ilmailuliiton tukisäätiöltä saadun 
avustuksen turvin.

F1M F1D Peruslennokki

Minimipaino (g) 3,0 1,4 6,0

Kumimoottorin  
maksimipaino (g)

1,5 0,4 -

Maksimi jänneväli 
(mm)

460 550 460

Maksimi siiven  
leveys (mm)

- 200 80

Maksimi korkeusvakaa-
jan jänneväli (mm)

- 450 -

LENNOKKILUOKAT VERTAILUSSA

VERKOSSA
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•  1992 Moskovasta  
Suomeen 16-vuotiaana

•  2001 Valmistui Sibelius-
 Akatemiasta viulistiksi ja 
 kapellimestariksi
• 2006 Ultrakevytlupa
•  2010 PPL
•  2013 Mittarilentokelpuutus
•  2014 Muutto Espanjaan
•  2016 Sinfonia Lahden 

ylikapellimestari
• Lentotunteja noin 450
•  Instagram: dimaslowbow

DIMA SLOBODENIOUK
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– AJATTELIN SEN LENNON jälkeen, 
ettei tästä ole paluuta enää, harrastelentäjä 
ja Lahden kaupunginorkesterin ylikapel
limestari Dima Slobodeniouk muistelee 
ensimmäistä lentoaan vuodelta 2006. Kaveri 
oli aiemmin tuonut Venemessuilta Kevyt
ilmailu ry:n esitteen, jossa mainostettiin 
mahdollisuutta päästä kahdeksallakympillä 
lentämään opettajan kanssa.

Ensilento sytytti lentokipinän pysyvästi, 
mutta kiinnostus ilmailuun oli herännyt jo 
paljon aiemmin 16vuotiaana.

– Asuin Jyväskylässä vuosina 1992–1996. 
Meillä oli tapana käydä kaverin kanssa 
katsomassa lentokoneita Tikkakoskella, ja 
oli myös vähän simulaattoria harrastettu, 
Slobodeniouk muistelee. 

Tällä hetkellä hän asuu suurimman osan 
ajastaan Espanjassa ja kiertää työnsä puoles
ta ympäri maailmaa. Hänellä on PPL, mit
tarilentokelpuutus ja lentotunteja takanaan 
noin 150 ultrakevytpuolella. PPLtiimaa on 
kolmisensataa tuntia ja siitä mittarilentoa 
110–120 tuntia.

Moskovasta Suomeen
Slobodeniouk muutti perheensä kanssa 
Moskovasta Suomeen 16vuotiaana vuonna 
1992, kun muusikkoisä sai töitä Vaasasta. 
Myös hänen äitinsä on muusikko. Pian per
heen poika lähti Jyväskylään KeskiSuomen 

konservatorioon jatkamaan Mosko
vassa alkaneita viulunsoiton 

opintojaan. Myöhemmin 
opinnot etenivät Sibelius

Akatemiassa Leif 
Segerstamin, Jorma 
Panulan ja Atso Almilan 
johdolla. Hän on saanut 

oppia myös Esa-Pekka Saloselta.
Slobodeniouk valmistui SibeliusAkate

miasta viulistiksi ja kapellimestariksi vuonna 

Tempo ja rytmi ovat kapellimestari 
Dima Slobodenioukille tärkeitä 
sekä orkesterin johtamisessa että 
lentämisessä. Seuraavaksi hän  
haluaisi yhdistää työn ja huvin.

TEKSTI LASSE TUORILA KUVAT MARCO BORGGREVE

Selvät sävelet

2001. Elokuussa 2015 julkistettiin nimitys 
Sinfonia Lahden eli Lahden kaupunginorkes
terin ylikapellimestariksi ja Sibeliusfestivaa
lin taiteelliseksi johtajaksi syyskaudesta 2016 
alkaen.

  – Se työ Suomessa vie aikaa noin kah
deksan viikkoa vuodesta. Minulla on myös 
muita töitä Suomessa. Kaiken kaikkiaan vie
tän Suomessa vuoden aikana 10–12 viikkoa.

  Slobodeniouk on vieraillut johtamassa 
lähes kaikkia suomalaisia orkestereita ja 
lisäksi orkestereita Pohjoismaissa, Saksassa, 
Ranskassa, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, 
Belgiassa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja 
UudessaSeelannissa. Hän on myös nykyi
sellä kotipaikkakunnallaan A Coruñassa 
sijaitsevan Galician sinfoniaorkesterin 
ylikapellimestari. Tämä haastattelu tehtiin 
Skypen välityksellä, kun hän oli Baltimo
ressa Yhdysvalloissa johtamassa paikallista 
orkesteria. 

Vuoteen 2014 asti Slobodeniouk asui 
Helsingissä, kunnes muutti perheineen Es
panjan A Coruñaan, joka sijaitsee Atlantin 
rannalla maan luoteisosassa aivan Portuga
lin pohjoispuolella. Siellä hän viettää vuo
desta noin puolet, muun ajan hän kiertää 
maailmaa.

Ultrakevyestä mittarilentoon
Kun Slobodeniouk oli saanut ultrakevyt
lupansa vuonna 2006, lenteli hän muutaman 
vuoden lähinnä Ikaruksilla mutta myös 
Skylarkilla. PPL:n hän lensi vuonna 2010 
brittikoulussa Espanjan Jerezissä. 

Hänen vaatimustasonsa kasvoi koko 
ajan, ja pian hän oli Malmilla suorittamas
sa mittarilentokelpuutusta, jonka hän sai 
vuonna 2013. 

  – Päätin silloin, etten tee ATP:n koko 
teoriapakettia, koska minun aikataulullani 
pelkästään mittarilentokelpuutuksen tekemi
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nen on ollut lähes hulluutta. Olihan siinäkin 
valtavasti opiskeltavaa. Itse PPL:ään verrattu-
na se on varmaan kolminkertainen työmäärä, 
vaikka samoja aineita opiskellaankin.   

  PPL:n Slobodeniouk lensi Espanjassa 
Cessna 172:lla. Jonkin verran hän lensi 
myös Cessna 150:tä. Malmin ilmailukerhon 
turbodiesel-Cessnakin tuli noihin aikoihin 
tutuksi.

  – Osittain lensin tuolloin mittaria 
KAS:llä (Diamond DA40-180 G1000), joka 
on minulla tällä hetkellä leasingillä Espan-
jassa. Sillä minä nyt harjoittelen mittari-
lentämistä. Enimmäkseen on tullut viime 
aikoina lennettyä Diamondeilla. 

Lentämisen nuotit
Slobodenioukin lentämiseen liittyy aina tark-
ka päämäärä: nuottien pitää olla selkeät jo 
maasta noustaessa. Tarkoituksena on koko 
ajan kehittää lentotaitoja.

LENTÄMISEEN LIITTYY AINA TARKKA 
PÄÄMÄÄRÄ: NUOTTIEN PITÄÄ OLLA SELKEÄT 
JO MAASTA NOUSTAESSA.

  – Minä en halua vain lennellä. Se on A, 
tylsää ja B, se voi olla vaarallista. Lentely 
on ihan kivaa, mutta se ei sinänsä kehitä. 

  Slobodenioukin Diamond sijaitsee San-
tiago de Compostelan kentällä. Hän kehuu 
seudun lentomahdollisuuksia: ympärillä 
on useita hyviä kenttiä, joista monilla voi 
harjoitella esimerkiksi mittarilähestymi-
siä. Maassa on myös korpikenttiä ilman 
lennonjohtoa. Portugalin puolella ovat 
erikoisuutena myös lennonjohdottomat 
AFIS-kentät, joissa on mittarilähestymis-
mahdollisuus. 

  – Sellaisia ei Suomessa ole.   
  Lentämisessään maailmankuulu 

kapellimestari ei halua unohtaa musiikkia. 
Hän kertoo, että itse asiassa kapellimes-
tarien joukossa on paljon lentolupakirjan 
omistavia. Slobodenioukille musiikki toimii 
lentämisen tukena muun muassa muistutta-
massa lentämisen pelisäännöistä.

Dima Slobodeniouk on 
johtanut Sinfonia Lahtea 
vuodesta 2016.

  – Kun kysytään, mikä on lentämisessä 
niin koukuttavaa, niin täytyy sanoa, että 
ensinnäkin koneen hallinta. Se tuottaa 
mielihyvää ja tulee varma olo siitä, että tie-
dät, miten kone toimii ja mitä pitää tehdä, 
Slobodeniouk kertoo.

– Ja mitä tulee musiikkiin, ehdottomasti 
on tämä rytmin taju. Loppujen lopuksi 
koneessa asioiden pitää tapahtua tietyssä 
järjestyksessä ja tietyssä tempossa. Jos 
teet asioita liian nopeasti, niin luultavasti 
sähläät jotenkin. Jos teet hitaasti, olet koko 
ajan tilannetta jäljessä. Sekään ei ole hyvä, 
varsinkaan mittarilennossa. Se tietty tempo 
ja pulssi ovat siinä hyvin saman tuntuisia.

Ei pelkkää paistetta
Moni suomalainen kuvittelee, että Espanja 
on vain auringonpaistetta, mutta Slobodeni-
ouk tyrmää harhaluulon.

  – Väite ainaisesta auringonpaisteesta 

450
lentotuntia.

Slobodenioukilla  
on takanaan noin
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Slobodeniouk asuu Galiciassa, Luoteis-
Espanjassa. Siellä hän harjoittelee 

mittarilentoa Diamond DA40-180 -koneella.

on harhaanjohtava. Varsinkin Galicias-
sa niin kauan kun on selkeää, cavokkia, 
lentäminen on helppoa. Mutta kun keli 
menee tukkoon, se on sitten todella tukossa. 
Siellä on paljon konvektioaktiviteettia, eli 
rintamia tulee hyvin nopeasti Atlantilta, 
koska meillä ei ole vuoristoa tai mitään 
suodatinta siinä. Lännestä tulee koko ajan 
kylmiä ja lämpimiä rintamia. Tuulet ovat 
myös usein kovat.

Koneen jäätyminen on Pohjois-Espan-
jassa mahdollista kesälläkin. 

Lentämisessä on Espanjassa myös 
oma byrokratiansa, jota Slobodeniouk ei 
ymmärrä.

  – Haasteena Espanjassa on, että jär-
jestelyt ovat usein jäykät. Esimerkiksi aika 
monilla kentillä on handling-pakko (pakol-
liset kentän kuljetuspalvelut), joka on ihan 
älytöntä yleisilmailukoneelle. Loppujen 
lopuksi yleisilmailua ei ole paljon suhteessa 
Suomeen. Espanjassa pitää miettiä, mihin 
on järkevää lentää, ettei tarvitse maksaa 
satoja euroja jostain handlingista, mistä ei 
ole muutenkaan mitään apua, Slobodeni-
ouk harmittelee.

– Sitten on esimerkiksi Porton kenttä Por-
tugalissa, missä ei pärjää ilman handlingia, 
koska yleisilmailupysäköinti on niin kau-
kana terminaalista, että jonkun on pakko 
viedä sinne. Tämä toki koskee lähinnä 
mittarilentämistä. Kun puhutaan määrä-
kenttien valitsemisesta, VFR-lentäminen on 
paljon joustavampaa.

Erilaiset lennonjohdot
Portugalissa, Espanjassa, Saksassa ja Suo-
messa lentänyt kapellimestari laittaa myös 
maiden lennonjohtoja järjestykseen.

  – Portugalissa lennonjohtotoimivuus 
on erilainen kuin Espanjassa. Portugalissa 
on jämäkämpää ja välillä jopa helpompaa. 
Espanjassa lennonjohto on pari kertaa 
huutanut radioon. Suomessa lennonjohto 
toimii tosi hyvin.

  Slobodeniouk kehuu muun muassa 
Helsingin alueen lennonjohtoa.

  – Helsingin ympärillä voi olla joskus 
vähän tiukkaa, mutta siihen on syitä. Ja 
niin sen pitääkin olla. Helsinki-Vantaa on 
todella iso, kiireinen kenttä. Yleisilmailijan 
pitää ymmärtää, että mennään sen liiken-
teen ehdoilla.

  Espanjan mittarilentämisen ongelmana 
Slobodeniouk pitää sitä, että lennonjohtajat 

ovat aika haluttomia päästämään koneita 
lentämään väylien alapuolella. Esimerkiksi 
kesäpäivinä, kun koneen suorituskyky ei 
ole niin hyvä, se saattaa koitua ongelmaksi. 

  – Olen nyt hankkinut happivehkeet, 
että sen suhteen ei ole mitään ongelmia. 
Mutta kun koneessani on vapaasti hengittä-
vä moottori, niin ei se hirveästi esimerkiksi 
yleisesti käytetyn lentopinnan 120 yläpuo-
lelle kiipeä enää kesäpäivänä. 

  Vaikka kiireinen Slobodeniouk joutuu 

miettimään äärettömän tarkasti ajankäyt-
tönsä, pyrkii hän jatkuvasti lentämään ja 
kehittämään myös sillä saralla itseään. 

   – Seuraava haaste voisi olla saada kort-
ti voimaan myös Amerikassa, jotta täällä 
voisi joskus lentää ja vuokrailla konetta. 
Lentäminen on Amerikassa kovin erilais-
ta – monipuolisempaa ja halvempaa kuin 
monissa muissa maissa. Toisena päämäärä-
nä on keksiä keino, miten voisin hyödyntää 
lentoharrastusta työssäni. 
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Vuoden 2016

ULTRIEN
ONNETTOMUUDET 

JA VAARATILANTEET

Turvallisuus
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ULTRIEN maa. Molemmissa onneksi selvittiin ilman 
henkilövahinkoja. 

Toukokuussa kertauskoululennolla 
Somerniemellä FK-9-koneen moottorin 
tehot vähenivät ja moottorin sammuttua 
edessä oli pakkolasku metsänhakkuualu-
eelle. Tapauksesta on kertomus Ilmailussa 
6/2016. Trafi käynnisti onnettomuuden 
jälkeen oman selvityksen. Teknistä vikaa 
ei löytynyt. Selvitys on edelleen kesken, 
mutta epäilykset kohdistuvat polttoaineen 
laatuun, kertoo Trafin ylitarkastaja Jukka 
Parviainen.  

Heinäkuussa C42-kellukekoneen laskus-
sa Iissä pian vesikosketuksen jälkeen tuuli 
tai pyörre yllättäen käänsi ja/tai kallisti 
konetta. Siivenkärki ilmeisesti otti veteen. 
Kone pyörähti nopeasti nokan kautta 
ympäri katolleen ja jäi ylösalaisin. Ohjaaja 
ja matkustaja pääsivät ulos ja seisomaan 
koneen pohjan päälle kellukkeiden väliin, 
mistä pelastuslaitoksen vene haki heidät. 

Kahdeksan vakavaa 
vaaratilannetta
Vakavia vaaratilanteita (serious incident) 
kirjattiin Trafin aineiston mukaan kahdek-
san kappaletta. Toukokuun alussa moottorin 
jäähdytysnesteen vuoto aiheutti lämpötilo-
jen nousun ja pakkolaskun Vaalassa. 

Heinäkuussa Eurostarista pääsi poltto-
aine loppumaan hieman ennen Selänpään 
kenttää. Kone teki onnistuneen pakkolas-
kun peltosaralle. Tässä tapauksessa syyksi 
paljastui väärin kytketty polttoainemittari 
sekä tulkintavirhe mittatikun käytössä. 

Elokuussa kirjattiin erikoisempi tapaus. 
Ilmoittaja oli lennättänyt radio-ohjattua 
helikopteria Rovaniemen seudulla, kun 
ultrakevyt kone lensi yli arviolta vain 20–30 
metrin korkeudella. Törmäysvaara oli 
ilmeinen. Ultrakevytkoneen pienin sallittu 
lentokorkeus muualla kuin lentopaikan 
laskukierroksessa on 150 metriä. 

Syyskuussa oli runsaasti vaaratilanteita. 
Pirkkalassa laskuun tullut ultrakevytkone 

ULTRAKEVYTILMAILUN turvallisuuden 
parantumisesta oli rohkaisevia uutisia Ilmailun 
edellisessä numerossa 8/2016. Nyt paneudum-
me hieman tarkemmin viime vuoden onnet-
tomuuksiin ja vaaratilanteisiin. Mitä voimme 
oppia, jotta saavutettu turvallisuustaso säilyisi 
tai jopa paranisi? 

Artikkeli perustuu Trafin keräämään aineis-
toon, joka on koottu vuoden 2016 poikkeama-
ilmoituksista. Onnettomuustutkintakeskus ei 
nykyään tutki kansallisen sääntelyn piirissä 
olevien ilma-alusten, kuten ultrakevyiden, on-
nettomuuksia ja vaaratilanteita muutoin kuin 
kuolemantapauksissa tai erityisistä syistä. Ai-
neisto pohjautuu siten lähinnä lentäjien itsensä 
sekä Finavian kirjoittamiin ilmoituksiin.

Kaksi tapausta luokiteltiin 
onnettomuudeksi
Viime vuonna tilastoitiin ultrakevytkoneille 
kaksi onnettomuudeksi luokiteltua tapahtu-

Ultrakevyille sattui viime vuonna 
Suomessa yhtä paljon vakavia 
vaaratilanteita kuin aiempina vuosina. 
Mitä voimme oppia tapauksista?

TEKSTI NILS ROSTEDT

U
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alkoi kampeamaan oikealle ja kokeneen 
kannuspyöräpilotin vastaohjauksesta huoli-
matta pyörähti eli teki niin sanotun ground 
loopin. Kannuspyörä oli hajonnut ohjaus-
kelvottomaksi. 

Viikko tämän jälkeen Pirkkalassa tuli 
Eurostarin ohjaamoon lentoonlähdön 
jälkeen savua mittaritaulun alta. Ohjaaja 
ilmoitti hätätilanteesta. Savun johdosta 
näkyväisyys koneen sisällä meni olematto-
maksi eikä ohjaaja pystynyt hengittämään. 
Hän teki välittömästi pakkolaskun kiitotielle 
poikittain, tähystäen ja hengittäen kuo-
mun tuuletusaukosta. Kosketus tapahtui 
nurmialueelle ennen kiitotietä, siitä kiitotien 
yli ja pajukkoon. Ohjaaja sai happihoidon 
sairaalassa. Tapahtuman syyksi osoittautui 
sähköisen polttoainepumpun kärähtäminen. 
Pumppu on tässä konetyypissä tuliseinän 
ohjaamon puolella.

Seuraavalla viikolla Kivijärvellä kelluke-
koneelle sattui hyvin samantapainen tilanne 
kuin edellä mainittu kaatuminen. Tällä 
kertaa kone jäi kuitenkin kellumaan oikein 
päin siiven kärjen osuttua veteen. 

Syyskuussa tapahtui Torbackassa vaaral-
linen läheltä piti -tilanne, kun ultrakevyt ja 
Cessna 172-kone olivat tulossa samanaikai-
sesti kiitotielle laskuun eri suunnista. 

Loppukaudella lokakuussa sattui vielä 
Porin seudulla tapaus, jossa humalainen 
lentäjä eksyi. Lennonjohto opasti hänet las-
kuun Poriin, missä puhalluskoe näytti lähes 
kolme promillea. 

PARHAITA KEINOJA PARANTAA 
LENTOTURVALLISUUTTA ON JAKAA MUILLE  

TIETOA SATTUNEISTA POIKKEAMISTA  
JA VAARATILANTEISTA. 

Poimintoja muista 
vaaratilanteista
Malmilla kirjattiin toukokuussa vaara-
tilanne, kun ultrakevyt suistui kiitotieltä 
ohjausvirheen ja puuskan johdosta. Kone 
törmäsi kiitotien valolaitteeseen. Kiitotieltä 
suistumisia tapahtui myös Iissä heinäkuussa 
sekä Forssassa syyskuussa.

Lukumääräisesti suurin poikkeamaryh-
mä oli myös vuonna 2016 niin sanotut mer-
kittävät poikkeamat (significant incident). 
Nämä ovat suurimmalta osin joko ilmatila-
rikkomuksia tai tapauksia, joissa ohjaaja on 
toiminut lennonjohtoselvityksen vastaisesti, 
jolloin yhteentörmäysriski kaavaa. Tällaisia 
raportteja oli kolmetoista. 

Pari erikoisempaa vaaratilannetta on 
myös kirjattu poikkeamien joukkoon. 

Aiemmin mainittu Pirkkalassa sattunut 
kannuspyörävaurio johti siihen, että len-
nonjohto sulki kiitotien tilapäisesti. Tämä 
tapahtui kello 20.00, viisitoista minuuttia 
ennen auringonlaskua. Kaksi muuta lähes-
tymässä ollutta ultrakevytkonetta joutuivat 
tällöin jäämään odotuskierrokseen, ja 
jälkimmäinen niistä pääsi laskuun vasta 
kello 20.43, jolloin oli jo varsin hämärää. 
Onneksi tällä pilotilla oli PPL-yölentokel-
puutus, ja otsalamppukin sattui olemaan 
mukana. Myös sää oli hyvä, joten varsinais-
ta vaaratilannetta ei aiheutunut. Tällainen 

”iltaruuhka” on tuttu myös muilta kentiltä, 
eikä varmasti ole pahitteeksi varautua sii-
hen, että samanlainen tilanne voisi toistua, 
varsinkin syksyllä. 

Törmäys eläimeen ei ole myöskään 
aivan tavaton ilmiö. Syyskuussa Pirkkalassa 
ultrakevyt törmäsi lentoonlähdössä kapus-
tarintaan, joka on kahlaajalintu. Koneeseen 
ei tullut vaurioita. 

Joulukuussa 2015 Malmilta lähtenyt 
ultrakevyt ilmoitti moottorin karkeasta 
käynnistä ja palasi laskuun. Lennonjoh-
tohenkilön saaman tiedon mukaan pari 
minuuttia myöhemmin saapunut kaksi-
moottorikone oli ollut aivan jään peitossa. 
Sää oli jäätämiselle otollista. 

Turvallisuudessa  
yhä parannettavaa
Mitä sitten voimme oppia näistä tapah-
tumista? Seuraavaan analyysiin on toki 
suhtauduttava varauksella, koska se pe-
rustuu vain lentäjien itsensä sekä Finavian 
henkilökunnan tekemiin ilmoituksiin eikä 
varsinaiseen onnettomuustutkintaan. Jotain 
voi kuitenkin sanoa. 

Ultrakevyiden turvallisuuspoikkeamien 
lukumäärä oli vuonna 2016 kirjoittajan epä-
virallisen yhteenvedon mukaan yhteensä 
52 kappaletta (ks. taulukko). Vuonna 2015 
niitä oli tammi-lokakuussa 42 kappaletta.

Kuten jo viime numerossa mainittiin, 
kuolonuhreilta on vältytty ultrakevytil-
mailussa nyt jo viimeisen 27 kuukauden 
ajan. Tämä on tietenkin hyvin tervetullut 
kehitys. Se ei kuitenkaan tarkoita, että nyt 
voisimme ottaa turvallisuusasiat löysem-
min. Päinvastoin, vakavien vaaratilanteiden 
määrä ja laatu ovat edelleen liki samalla 
tasolla kuin edellisinä vuosina. Se osoittaa, 
että ultrien lentoturvallisuudessa löytyy 
edelleen parantamisen varaa.  
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ULTRAKEVYTILMAILUN POIKKEAMIEN 
JAKAUMA 2016

Vakavuusluokka
Operatiivinen 
poikkema

Tekninen 
poikkeama Yhteensä

1. Accident (AA) 1 1 2

2. Serious Incident (A) 4 4 8

3. Major Incident (B) 3 1 4

4. Significant Incident (C) 13 1 14

5. Incident (I) 4 14 18

6. Occurrence without 
safety effect (E)

2 2

8. Observation 2 1 3

9. Other 1 1

Yhteensä 30 22 52

Vesikoneet esiintyvät yhä tilastossa, ja 
varsinkin vakavampien vaaratilanteiden 
yhteydessä. 

Muiden vakavampien tapausten osalta 
syiden hajonta on sen verran suurta, että 
mitään selvää trendiä ei oikein saa esille. 
Ehkäpä kannattaa siksi kääntää asiat toisin 
päin ja tarkastella, mitä ei ole tapahtunut. 
Viime vuosiin verrattuna tuntuu siltä, että 
lyhyt, pehmeä tai luminen kiitotie on har-
vemmin esillä raporteissa. Kenties koneen 
käsittelytaito on ohjaajilla hieman parantu-
nut. Tai vaihtoehtoisesti go/no-go-päätök-
sen rimaa on siirretty hieman korkeammal-
le. Yhdessäkään raportissa ei mainita, että 
ohjaaja olisi menettänyt koneen hallinnan 
ilmassa. Myöskään yhtään lentoa lentokel-
vottomaan säähän ei ole ilmoitettu. Tämä 
on tärkeää, koska nämä kaksi ovat tappa-
vien onnettomuuksien kestosyitä. Rivien 
välistä voisi tosin aavistaa, että joissakin 
tapauksissa reipas tuuli on vaikuttanut 
poikkeaman syntyyn. 

Moottorihäiriöitä ja 
laskutelinevaurioita
Jos katsoo niin sanottujen teknisten poikkea-
mien syitä, niissä erottuvat kaksi ryhmää: 
moottorihäiriöt ja laskutelinevauriot. Trafi 
julkaisi joulukuussa 2016 turvallisuustiedot-
teen otsikolla Ultrakevyiden ilma-alusten 
tekniset viat ja huoltotoiminta, painopistee-
nä moottorihäiriöt. Tiedotteessa käydään 
läpi havaittuja vikoja. Trafin julkaisemat 
turvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta 
www.trafi.fi/tietopalvelut/arviointipalvelut/
turvallisuustiedotteet.

Ohjaamoon tullut savu on aina uhkaava 
tapahtuma, joka tänäkin vuonna johti pak-
kolaskuun. Rotax-moottorin sammuminen 
tyhjäkäynnillä tapahtui myös tänä vuonna. 

Nokkapyörätelineen rikkoontumisia tapah-
tui ainakin kaksi.

Lopuksi on hyvä muistuttaa lentäjiä 
siitä, että eräs parhaista keinoista parantaa 
lentoturvallisuutta on jakaa muille tietoa 
sattuneista poikkeamista ja vaaratilanteista. 
Tämä siksi, jotta jokainen toinen lentäjä on 
riskeistä tietoinen ja osaa ottaa ne omassa 
toiminnassaan huomioon. Ennen muinoin 
tällainen tieto levisi kuppilatiiman avul-
la, mutta tehokkaampi tapa on ilmoittaa 
poikkeamista, jolloin ne leviävät laajem-
paan tietoon netin ja turvallisuustiedottei-
den kautta ja tavoittavat mahdollisimman 
monta lentäjää. Joten ei kannata arastella 
poikkeamaraportin kirjoittamista! Netti-
lomake löytyy osoitteesta www.trafi.fi/
tietoa_trafista/yhteystiedot/lentoturvalli-
suusilmoitus. 

KIRJOITTAJA

NILS ROSTEDT on Suomen Ilmailuliiton moottori
lentotoimikunnan varapuheenjohtaja ja edustaa 
myös liittoa European Microlight Federationissa. 
Rostedt on osallistunut Trafin ja ilmailujärjestöjen 
yhteiseen harrasteilmailun kehittämisprojektiin ja 
sen lentoturvallisuuden analyysityöryhmään.

1| Peltisen asennuskorvakkeen repeäminen.
2| Kuumuuden aiheuttama letkun  
haurastuminen. Kuvat liittyvät 
ultrakevytkoneille vuonna 2016 sattuneisiin 
onnettomuuksiin tai vaaratilanteeseen.  
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Artikkelissa mainittujen onnettomuuksien ja poikkeamien lukumäärät perustuvat 
ennakkotietoihin, ja lopulliset luvut saattavat poiketa näistä.
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Uskomaton yölento
Martti Kaikkonen lensi 
moottoroidulla varjoliitimellä yksin  
kymmenen tuntia Lapin yössä, 
mukanaan 54 litraa bensiiniä ja kaksi 
limutölkkiä. Hän laskeutui takaisin 
Ranualle suomenennätysmiehenä.

SE
TUNNE…
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HEINÄKUISENA YÖNÄ sää salli kokeilla 
keväällä suunniteltua SE/ME-kolmiolentoa 
moottoroidulla varjoliitimellä. Markku Pää-
aho ja Pauli Ranua lupautuivat valvomaan 
lentoani. Päätimme kokoontua starttipaikalle 
Ranuan lentokentälle 20. heinäkuuta iltakah-
deksalta.

Varasin kymmenen tunnin lentoa varten 
bensiiniä 54 litraa ja evääksi kaksi pientä 
Coca Cola -tölkkiä. Lentoonlähtöpainoa 
kertyi 155 kiloa, josta kannoin selässä 78 ki-
loa. Kolmion ensimmäinen käännepiste olisi 
Pellossa, josta lentäisin Savukosken kautta 
Ranuan Kuhaan ja sieltä takaisin kentälle. 

Saavuimme kentälle sovittuun aikaan. 
Kävimme läpi ennätyslentosuunnitelman  
ja lähetimme sen liidintoimikunnan  
puheenjohtajalle.

Pieni kutina vatsan pohjassa starttasin 
puoli kymmeneltä. Nousukiidosta tuli pitkä 
ja hetken ehdin epäillä, nouseeko liidin 
ollenkaan. Ilmaan päästyäni olo helpottui – 
lennon vaikein vaihe oli onnistunut. Muuta-
ma kierros korkoja kentän päällä ja suunta 
Pelloon, kohti auringonlaskua. 

Alkuun matka eteni aika hitaasti vasta-
tuuleen GPS:n viivaa seuraten. Nopeus 
lisääntyi, kun korkeus läheni tuhatta metriä.

Noin puolitoista tuntia lennettyäni edessä 
häämötti laskevassa auringonvalossa kylpevä 

järvi, Iso-Vietonen, ja sen takana Pello.
Pelloon saavuin puolenyön aikaan. Sieltä 

käännyin itään, kohti horisontissa häämöttä-
vää Luostotunturia. Auringon laskettua kuu 
loisti hämärässä kesäyössä. Oli upeaa liitää 
Lapin kairojen yllä maisemia ihaillen.

Matkan puolivälin jälkeen alkoi vähän 
heikottaa, joten otin huikan kokista. Marko 
Mertalan soitto piristi myös mukavasti, ja 
matka jatkui nousevan auringon ensi säteis-
sä yli kaljupäisen Luoston, kohti uinuvaa 
Savukoskea. 

Aamukolmelta käännyin Savukos-
kelta kohti Ranuaa. Moottorin tasaisesti 
hyristessä nautiskelin nousevan auringon 
valaisemasta vaaramaisemasta. Kemijärvellä 
soitin Pääaholle kertoakseni kaiken olevan 
kunnossa ja jatkoin lentoa kohti Kuhaa.

Kuhasta liitelin mukavaan myötäiseen 
viimeiset 17 kilometriä ja laskeuduin 
hiljalleen kymmenen tunnin lennon jälkeen 
nauttien kauniista kesäaamusta. Pääaho ja 
Ranua olivat vastassa, valmiina onnittele-
maan uudesta Suomen ennätyksestä. 

Martti Kaikkosen lennolla syntyi kolmiolennon 
uusi Suomen ennätys, 515,34 kilometriä. 
Maailmanennätys, 504,167 kilometriä, rikkoontui 
myös, mutta ME-arvoa ei tullut haettua FAI:sta 
vaaditussa ajassa. Kuva on Vähä-Vietosen yltä 
matkalla kohti ensimmäistä käännepistettä Pelloa.

TEKSTI JA KUVA  MARTTI KAIKKONEN

AURINGON 
LASKETTUA KUU 
LOISTI HÄMÄRÄSSÄ 
KESÄYÖSSÄ. OLI 
UPEAA LIITÄÄ 
LAPIN KAIROJEN 
YLLÄ MAISEMIA 
IHAILLEN.

Katso video startista! 
www.youtube.com >  
Paramotor start-up 54  
liters of petrol.



PURJELENTÄJÄT ENNÄTYSJAHDISSA

Unelma 
tonnista
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TEKSTI RIKU RISSANEN KUVITUS PETRA ANTILA

AJATUS 1 000 KILOMETRIN purje-
lennon yrittämisestä oli ollut pidempään 
minun ja isäni Markku Rissasen mielessä, ja 
asiaa alettiin suunnitella talvella 2015–2016. 
Markku oli jo pariin otteeseen yrittänyt 
vastaavaa lentoa 1990- ja 2000-lukujen tait-
teessa. Kaudelle 2015 hankittu kimppakone 
ASH 25Mi loi lisää edellytyksiä pitkille 
matkalennoille. 

Markku ja hänen veljensä Sami yrittivät 
kaksi kertaa 1 000 kilometrin lentoa jo 
toukokuussa 2016, mutta sää ei ihan suosi-
nut – tuloksena olivat kuitenkin 877 ja 955 
kilometrin opettavaiset keikat. Muutenkin 
lentotuntuma oli ollut kohtuullisen hyvä 
aktiivisen lentämisen tuloksena.

Aikainen startti
Edeltävän viikon aikana alkoi vahvis-
tua käsitys, että lauantaina 4. kesä-
kuuta 2016 olisi hyvää lentosäätä. 
Eri reittivaihtoehtoja oli ollut mie-

tittynä jo pidempään, ja niitä puntaroitiin 
perjantai-iltana Räyskälässä. Samalla kone 
valmisteltiin aamua varten ja eväät sekä 
muut varusteet laitettiin valmiiksi. Illan ter-
miikkiennuste näytti siltä, että itäinen taivas 
menisi tukkoon suhteellisen varhain, mutta 
termiikki alkaisi hyvin aikaisin. Perinteisen 
itä–länsi–itä-lentosuunnitelman (enintään 
kolme käännepistettä) sijaan aloin hahmo-
tella ajatusta viimeisen legin sijoittamisesta 
länsirannikon suuntaan.

Herätys oli aamukuudelta, ja runsaan aa-
mupalan jälkeen siirryimme kentälle puoli 
kahdeksalta superavustaja Ensio ”Enska” 
Lundbergin kanssa. Enskan lisäksi lennolla 

A
Riku Rissanen kirjoittaa unohtu-
mattomasta purjelentopäivästä, jolloin 
hän lensi isänsä Markku Rissasen 
kanssa 1 015 kilometrin matkalennon 
ja samalla kolme Suomen ennätystä.

avustaisi Kirsi-Marja Rissanen. Taivas oli 
lupaavan kirkas, aamu oli kylmä – kaikki 
näytti edelleen lupaavalta. Koska kaikki oli 
valmisteltu etukäteen, siirsimme koneen 
kentälle RWY 30R:n viereen odottamaan 
starttihetkeä jo ennen kahdeksaa. 

Aamun ennuste (RASP) näytti samalta 
kuin illalla, ja sain Markun ylipuhutuksi 
ajatuksesta lentää itä–länsi–pohjoinen-suun-
nan tehtävä. Varmistimme ilmatilavaraukset 
Timo Pankalta ja päätimme yrittää ”dek-
laroitua” eli suunniteltua 1 015 kilometrin 
matkaa reitillä Porras–Lappeenranta–Laiti-
la–Seinäjoki–Räyskälä. Varasuunnitelmana 
olisi yrittää 1 000 kilometrin vapaan matkan 
Suomen ennätystä. Laitoimme nimet 
paperiin ja jäimme odottelemaan kelin 
heräämistä. 

Fiilis oli erittäin hyvä – nyt päästäisiin 
yrittämään toden teolla.

Ilmaan kehittyvässä aamukelissä
Kaikki oli valmista puoli yhdeksän paikkeil-
la, ja seurasimme silmä tarkkana sään herää-
mistä. Pari pilveä olimme havaitsevinamme 
ennen yhdeksää, mutta totesimme, että liian 
aikaisin ei pidä lähteä. Ali-Myllyn kohdal-
le tuli ensimmäinen pysyvämpi yhdeksän 
aikaan, joten pilotit koneeseen ja moottori 
käymään kello 9.06 ja startti kello 9.11. 
Kentän vieressä oli heräävää keliä, ja hetken 
pyörittyämme ajoimme moottorilla Portaa-
seen lähtölinjan taakse. Moottorin sammutus 
ja liitoon kohti lähtölinjaa. 

Lähtölinja ylittyi 1 250 metrin korkeu-
dessa kello 9.26. Liito kentän viereen ja siitä 
löytynyt nosto vakuuttivat hyvästä lähtö-
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hetkestä verrattuna edellisiin yrityksiin. 
Kristian Roine kyseli radiolla ”Onko siellä 
jo keliä?” – kuittasimme lyhyesti, että on. 
Päätimme pysyä mahdollisimman ylhäällä, 
mihin kehittyvä aamukeli antoikin hyvät 
mahdollisuudet. Pinnoissa haroessa kuluu 
aikaa. Pitkä matkalento on kilpajuoksu kel-
loa vastaan, joten eteneminen oli kirkkaana 
mielessä. Ensimmäisen tunnin keskinopeus 
oli noin 85 km/h.

Reitti kulki itään paranevassa säässä 
Mommilanjärveltä Lahden eteläpuolitse. 
Tunnelmaa kohotti nostojen voimakkuus 
sekä nouseva pilviraja. Kello 10.30 päästiin 
jo 1 700 metrin korkeuteen. Hieman 
kateellisina katselimme komeita pohjois–
eteläsuuntaisia pilvijonoja. Ehkäpä sellaisia 
löytyisi sitten myöhemmin illalla…

Utin torni oli kiinni, ja matka jatkui 
kentän eteläpuolitse kohti Lappeenrantaa. 
Pilviraja laski hieman, ja käännepistettä 
lähestyessämme kävi selväksi, että Immo-
laan ei kannata jatkaa (varasuunnitelma 
sille, että deklaroitu tehtävä hylättäisiin ja 
lennettäisiin mahdollisimman pitkä vapaan 
matka). Käänsimme Lappeenrannan hyvis-
sä korkeuksissa nokan kohti länttä. 

Ensimmäinen legi oli 230 kilometriä ja 
keskinopeus 97 km/h. Olimme siis hyvin 
aikataulussa, kaikki näytti mahdolliselta. 

Lauttautuvassa kelissä länteen
Toisen legin pituus oli 342 kilometriä. 
Ilmoittelin aika-ajoin jäljellä olevaa matkaa, 
ja mainitessani asiasta ensimmäisellä kään-
nepisteellä etupenkiltä kuului lakoninen 
toteamus ”ei se niin paljoa ole”. 

Ensimmäinen toinen purjekone nähtiin 
vasta Lappeenrannassa. Palasimme Utin 
alueelle, jossa saimme hetkeksi seuraa pa-
rista Kymin koneesta. Ensimmäisen kerran 
pääsimme ajamaan parissa jonossa Lahden 
kohdalta Hämeenlinnan suuntaan. Pohjoi-
sempi taivas näytti menevän tukkoon, mikä 
sai tietysti mietiskelemään, miten sää tulisi 

kehittymään. Turenki–Hämeenlinna-linjalta 
jatkoimme aika tarkasti reittiviivalla, mutta 
lautan alla jouduimme hetken hakemaan 
nostoa ja mietimme, mitä kautta jatkaisim-
me. Rengossa näimme Räyskälän Ilmailu-
kerhon LS-8 Echo Sierran, joka suuntasi 
kuitenkin kohti pohjoista. Pulinajakson ker-
toman mukaan maajoukkuemiehet ja muut 
Räyskälän pilotit olivat pääosin Tammi-
saaren suunnalla hyvässä kelissä. Strömma 
oli ollut yksi käännepistevaihtoehto, mutta 
päätimme jatkaa Laitilaan. 

Pienen hakemisen jälkeen löytyi 1 200 
metrin korkeudesta Renkajärven päästä 
tukeva (3,5–4 m/s) nosto, joka vei hetkessä 
lähes kahteen tonniin. Helpotti kummasti. 
Räyskälän kenttä ohitettiin kello 14.05, ja 
informoimme maahan tukijoukko Team 
Essolle olevamme aikataulussa. Radion 
mukaan osa Räyskälän koneista oli jo 
menossa takaisin kentälle lauttautumisen 
vuoksi. Lento eteni melko tarkasti reitillä, 
tietysti keli huomioiden. Aika ajoin kela-
simme hyvässä nostossa ylös pilvirajaan, 
koska alhaalta voisi olla hankalampi löytää 
kunnon nostoa, ja 15–30 minuutin viivästys 
aiheuttaisi lennon jäämisen vajaaksi. 

Haave 110–120 km/h keskinopeudesta 
ei toteutunut, vaan parhaimmillaan oltiin 
lukemassa 100 km/h. Laitilan lähestyessä 
kävi selväksi, että käännepiste on kirkkaas-
sa, joten kaikki korkeudet talteen ja nokka 
pystyssä liitoon parhaalla liitosuhteella. 
Käännyimme kello 15.24, legin keski-
nopeus oli 96 km/h. Tässä vaiheessa olim-
me olleet reitillä kuusi tuntia, ja mielessä 
kävi tietysti ajatus, riittääkö päivä. 

Vastatuulessa Lakeuden Ristille
Laitilasta oli kotiin vielä yli 440 kilometriä. 
Reitin suuntaan näytti olevan mukavas-
ti pilviä, ja varovaisesti ylhäällä pysyen 
pääsimme takaisin parempaan keliin. Porin 
tornin ollessa kiinni reittivalinta oli selkeä. 
Piikajärven kentän vierestä löytyi erittäin 

SEINÄJOELLA 
PITI OLLA  
KUUDELTA,  
MUUTEN  
LENTO EI  
ONNISTUISI.

hyvä nosto (keskiarvo 4,5 m/s), joka vei  
nopeasti takaisin pilvirajaan. Tästä eteen-
päin oli hieman tahmaisen oloista menoa 
johtuen vastatuulesta ja parista jononvaih-
dosta. Jämin taajuudelta selvisi, että reitti 
Niinisalon yli on mahdollinen. Sorin  
Lingureanu oli myös ilmassa ja lentämässä  
1 000 kilometrin tehtävää. Kauempana 
näkyi kyllä hyvää pilvikeliä, mutta parissa 
kohtaa oli vain maltilla otettava nostossa 
lisää korkeutta. Aikaa kului.

89 kilomeriä ennen Seinäjokea päätim-
me, että siellä pitää olla kuuden maissa, 
muuten homma ei onnistu. Yhytimme 
hyvän jonon, joka toimi kuin ihmisen 
mieli. Mielessä kyti ajatus, että tuo tuuli 
auttaa kotiin mennessä varmasti, jos vaan 
Lakeuden Ristille päästään. Koska emme 
tienneet, onko Räyskälän seutu lauttautu-
nut, varasuunnitelmana oli jatkaa suoraan 
etelään 1 000 kilometrin saavuttamiseksi. 
Missään vaiheessa emme kuitenkaan 
miettineet tehtävän keskeyttämistä – huu-
mori kukki pitkin matkaa. Seinäjoen kenttä 
jäi taakse kello 18.06, mikä on kieltämättä 
melko myöhään, kun kotiin oli vielä 227 
kilometriä. Keskinopeus oli laskenut arvoon 
91 km/h. Mutta nyt asia tulisi muuttu-
maan. 

Markku ja Riku Rissanen 
lensivät ennätykset  
ASH 25Mi 
-kimppakoneella.Ku
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Loppuliukuun 
ennätysmiehinä

Loppuliu’un aikana oli epätodel-
linen olo – reilusti reservikorkeutta 

ja kenttäkin alkoi jo näkyä. Otimme 
yhteyden avustajiin, että tulossa ollaan 

reitti lennettynä. Muita koneita emme olleet 
enää aikoihin nähneet tai kuulleet. Muistim-
me, että maalissa pitää olla vähintään 250 
metriä korkeutta korkeamman lähtökorke-
uden vuoksi. Maalissa olimme kello 19.50 
– ja koska pikkusauna jäi väliin, päätimme 
linjan ylityksen jälkeen tehdä pienen ylilen-
non Vääräjärven rannasta, saunan kautta, 
ennen liittymistä laskukierrokseen. Viimei-
sen osuuden keskinopeus oli 130 km/h 
paikkeilla.

Laskun jälkeen laitoimme koneen 
parkkiin ja aloimme purkaa lentotiedostoa 
GPS-loggerista. Räyskälässä ei ollut mitään 
toimintaa – hallinovet olivat kiinni ja kenttä 
täysin autio. Konetta ankkuroidessamme 
Räyskälän väki saapui tiedustelemaan, että 
”onnistuiko?”. Aiheeseen sopivaa kupli-
vaa juomaa oli valmiina kylmässä – hymy 
oli kieltämättä herkässä vastaillessamme 
kysymyksiin.

Iltanuotiolla todettiin, että ei hassumpi 
isä–poika-harrastuspäivä. Ensimmäisen 
tonnin lisäksi lennolla saavutettiin kolme 
Suomen ennätystä avoimessa luokassa 
(kategoriassa lennetty Suomessa). Tästä on 
hyvä jatkaa yrittämistä tulevina vuosina. 

Pitkän päivän vauhdikas ilta
Heti kääntymisen jälkeen parasta ajolinjaa 
ei tuntunut löytyvän, mutta maanopeus kas-
voi ajoittain helposti pikku-Cessnan matka-
nopeuteen. Saimme lisää korkeutta suorassa 
lennossa ja parilla hyvällä nostolla – vielä 
ei ollut mitään huolta kelin loppumisesta. 
Jonoa riitti silmän kantamattomiin, mikä 
tietysti piti mielialan korkealla yhdeksän 
tunnin lennosta huolimatta. ASH:n etu- ja 
takaohjaamoissa on erittäin hyvä istua 
pitkiäkin aikoja ilman ongelmia. 

Reitti kohti Räyskälää kulki hieman 
idempää. Tuuli oli nyt voimakas 25–35 
km/h myötäinen, joten pikkuhiljaa alkoi 
tuntua siltä, että ainakin se 1 000 kilometriä 
saadaan täyteen. Risteilykorkeus pysyi hy-

ANALYYSI, LOPPUPÄÄTELMÄT JA KIITOKSET

•  Ennakkovalmistelut, reitin valinta, lähtöhetki 
ja sään kehitys menivät nappiin.

•  Koko lennon kaartoprosentti oli vain 15 % ja 
keskinosto 2,3 m/s.

•  ASH 25Mi soveltuu hyvin pitkiin matka-
lentoihin suorituskykynsä vuoksi. Muun 
muassa toisella käännepisteellä oli etua 
hyvästä liitoluvusta.

•  Ensimmäisen 440 kilometrin lentäminen 
poikittain tuuleen ja pilvijonoihin vaati 
ennakkoluulotonta asennetta.

•  Pitkällä lennolla tulee väistämättä myös 
heikomman sään alueita – maltti on valttia. 
Lentomme pelasti aikataulumielessä se, 
ettemme joutuneet kertaakaan mataliin.

•  Nyt lennetyn keikan perusteella olemme 
vakuuttuneita, että Suomessa voi lentää hy-
vänä kelipäivänä / paremmalla keskinopeu-
della 1 100–1 200 kilometrin matkalennon.

•  Kiitokset monivuotisille avustajillemme 
tuesta, lennonjohdolle hyvästä palvelusta 
sekä Timo Pankalle kauden 2016 sujuvista 
ilmatilavarauksista.

• Tarkoituksenamme on jatkaa pitkien matka-
lentojen lentämistä tulevina lentokausina.

vänä ennen Jämiä, jonka ohitimme itäpuo-
lelta. Pääsimme liukupolulle ensimmäisen 
kerran 135 kilometriä ennen Räyskälää, 
mutta edessä oli Tampereen TMA. Län-
nempänä meni toinen jono, mutta se näytti 
olevan melko kaukana. Saimme luvan 
lentää TMA:n kautta kohti Räyskälää. 

Vammalasta eteenpäin loppuivat 
yhtenäiset pilvet ja hiljalleen liisimme 
eteenpäin. Koska kyse ei ollut nopeus-
ennätyksestä, päätimme ottaa lopun 
varman päälle. Olisi hölmöä joutua 
päräyttämään moottori käymään Portaassa 
turhan ahnehtimisen vuoksi. Urjalassa 
löytyi 19.30 aikaan vielä 2,5 m/s nosto, 
jossa otimme päivän viimeiset korkeudet. 
Jatkamalla suoraan etelään olisimme 
saaneet pidemmän matkan, mutta asetettu 
tehtävä vei voiton.

I TÄ - S U O M I

S E I N Ä J O K I

L A H T I

T U R K U

PO R I

E T E L Ä - S U O M I

L A PPE E N R A N TA

H E L S I N K I

3

1

2

F
S

TA M PE R E

Ennätysmiehet ja tukijoukko Team Esso. 

L A I T I L A

PO R R A S

R ÄYS K Ä L Ä

H Ä M E E N L I N N A

KO U VO L A

JÄ M I

Ku
va

: L
iis

a 
Lu

nd
be

rg

1/2017 ILMAILU 37



Kopterikisat
Kaksi suomalaista FPV-lentäjää osallistui lajin 
ensimmäisen Euroopan cupin loppukilpailuun 
osana Baltian joukkuetta. Lopulta luonnonvoimat 
veivät voiton, mutta joukkuekin menestyi.

TEKSTI ARI-PEKKA REPO KUVAT NATALIA STELMOKAITIS

Ibizalla
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FIRST PERSON VIEW (FPV) -lentäminen on 
kilpailulajina aika uusi mutta kovassa nousussa 
maailmalla. Suomesta harrastajia löytyy arviolta 
muutamia satoja ja kilpailuissa osallistujia on 
yleensä parinkymmenen luokkaa. Suomessa syksy 
ei ole yleensä lajille kovin suosiollinen, mutta tilan-
ne on toinen Ibizalla, jossa järjestettiin syyskuussa 
2016 ensimmäisen European Rotor Sports Asso-
ciationin (ERSA) Euroopan cupin loppukilpailu. 
Kisojen pääjärjestäjä oli espanjalainen Drones De 
Carreras. Suomesta Ibizalle lähtivät Janne “Jan-
neK” Kytömäki ja Mikhail “Dudlik” Korolev, jotka 
osallistuivat yksilökisaan ja joukkuekisaan osana 
kansainvälistä Baltic Teamia.

Yksilökisaan pääseminen vaati menestystä 
karsintakisoissa, joita järjestettiin kesän aikana 
ympäri Eurooppaa. Suomessa ei ehditty järjestää 

omaa karsintakilpailua, joten Ibizan-kisapaikkaa 
piti lähteä hakemaan ulkomailta. Myös Baltian 
maissa oli ongelmana saada riittävästi osallistujia 
karsintakilpailuihin, joten lopulta ERSA päätyi 
antamaan Suomelle, Latvialle, Liettualle ja Virolle 
yhteensä kymmenen karsintapaikkaa jaettavaksi 
Liettuassa järjestettäviin karsintakisoihin. Karsin-
takilpailuun osallistui Suomesta kolme kisaajaa, 
joista kaikki karsiutuivat myös loppukilpailuun. 
Janne Kytömäki voitti puhtaasti kaikki erät.

Joukkue matkasi Ibizalle kahdessa erässä: Ko-
rolev vaimoineen tiistaina, Kytömäki ja kirjoittaja 
Ari-Pekka Repo keskiviikkona. Oman jännityk-
sensä matkaan toi koptereiden akkujen vieminen 
lentokoneeseen, sillä litium-polymeeriakut ovat 
jonkin verran vaarallisia ja muistuttavat ulkoisesti 
lähinnä pommia. Olimme kuulleet hyvin vaihtele-
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1| Haastava powerloop-portti piti läpäistä niin, että porttien 
yläpuolella lennettiin silmukka. Lopulta muutkin ajolinjat 
sallittiin. 
2| Kisakopteri, jossa edessä FPV-kamera ja takana 
videolähettimen antenni. Lentäjä näkee kuvan kuin olisi  
itse kopterin kyydissä.

Paikka teksti

via kokemuksia akkujen kanssa matkustamisesta, mutta loppujen 
lopuksi turvatarkastuksissa ei aiheutunut ongelmia edes Lontoossa, 
jossa vaihdoimme Ibizan-koneeseen. 

Harjoituskierros Youtube-tähtien joukossa
Ensimmäinen kisapäivä alkoi ilmoittautumisella kisakylässä, joka 
oli perustettu Es Canarin kylän keskustan tuntumassa olevalle 
leirintäalueelle. Oli hienoa nähdä kaikki tunnetut pilotit ja Youtube-
tähdet kanssamme samassa rekisteröitymisjonossa. Nopean aami-
aisen jälkeen suuntasimme varsinaiselle kisa-alueelle, joka oli viime 
hetkellä siirretty kylän ulkopuolella olevalta pellolta keskustaan, 
aivan rannan vieressä olevaan puistoon. Sijainti ei juuri olisi voinut 
olla parempi!

– Ensinäkemältä rata vaikutti haastavalta ja ahtaalta, sillä radalla 
oli paljon esteitä. Näytti siltä, että lentokameran kulmaa tulisi las-
kea melko paljon, Kytömäki kertaa ensivaikutelmaansa radasta.

Rata koostui useista lipuista ja matalista ja korkeista esteistä 
sekä muutamista rata-alueella kasvavista puista. Erikoisuutena 
tähän kilpailuun oli luotu niin sanottu powerloop-portti, jossa kil-
pailijat joutuivat läpäisemään kaksi rinnakkaista porttia tekemällä 
silmukan porttien yläpuolella. Tämä porttirakennelma aiheutti pal-
jon keskustelua kisan aikana. Lopulta myös muut ajolinjat sallittiin, 
eikä silmukan ajaminen ollut pakollista, vaikkakin se yleensä oli 
nopein tapa selvittää este.

Alkumuodollisuuksien jälkeen rata käytiin läpi kävelemällä 
kaikkien kilpailijoiden kanssa. Tämän jälkeen aloitettiin harjoitus-
kierrokset.

Harjoituskierrokset lennettiin erissä siten, että kukin kilpailija 
pääsi lentämään kaksi erää. Hieman yllättäen paikallinen poliisi 
oli rajoittanut toiminnan päättymään illalla kello seitsemän, jonka 
jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ja rentoutumaan kisakylässä järjes-
tettyihin aloitusjuhlallisuuksiin.

–  Harjoituskierrosten jälkeen rata alkoi tuntua jo helpommalta, 
mutta lentäminen jännitti yhä niin, että sormien lisäksi jalatkin 
tahtoivat lentäessä täristä, Korolev muistelee ensimmäisen päivän 
jälkeisiä tunnelmia.

– Kaksi harjoituskierrosta ei vielä ollut tarpeeksi, jotta lentämi-
nen olisi ollut täysin rentoa. 

 
Aika-ajojen perusteella jatkoon
Toisen päivän suoritukset alkoivat muutamalla edelliseltä päivältä 
ajamatta jääneellä harjoituslähdöllä, ja sen jälkeen oli aika siirtyä 
ajamaan aika-ajoja.

Kisassa ajettiin neljä aika-ajolähtöä, joiden perusteella 64 
parasta karsiutuisi semifinaaleihin. Suomalaisilta aika-ajot lähtivät 
käyntiin mainiosti. Kytömäki oli aluksi sijalla 15 ja jätti taakseen 
useita tunnettuja nimiä.

FPV-kisoihin kuuluvat yleensä tekniset ongelmat, eikä tämä-
kään kerta tehnyt poikkeusta. Osa aika-ajoista jouduttiin siirtä-
mään seuraavalle päivälle samoin kuin joukkuekilpailun harjoituk-
set.

– Aika-ajojen aikana rata alkoi tuntua jo hyvältä lentää. Muuta-
mat kohdat olivat edelleen haastavia, esimerkiksi powerloop-portti 
ja käännökset ennen split-S-porttia, Korolev kertoo.

Aika-ajojen jälkeen Kytömäki oli sijalla 22 ja Korolev täpärästi 
sijalla 65 eli juuri ja juuri karsintarajan alla.

 
Jännitystä joukkuekisassa
Kolmantena päivänä oli aika vaihtaa päälle Baltic Teamin joukkue-
paita ja keskittyä joukkuekisaan. Joukkuekilpailun konsepti oli 
täysin uutta paitsi meille myös kisan järjestäjäorganisaatiolle. Tämä 
näkyi kisan viivästymisenä, ja joukkueet odottelivat helteessä kisaa 
alkavaksi useamman tunnin ajan. Ainakin taktiikan suunnitteluun 
oli tarpeeksi aikaa, eikä Ibizan aurinkorannalla odottelu varsinaises-
ti kurjaa ollut.

Lopulta kisa saatiin käyntiin, ja kisakonsepti osoittautui heti 
varsin toimivaksi. FPV-kisan seuraaminen on usein yleisölle 
vaikeaa, sillä kopterit ovat pieniä ja kulkevat nopeasti. Kisan 
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hoja kisapaikalla ja näytti epävarmalta, saadaanko kisaa ollenkaan 
käyntiin. Parin tunnin odottelun jälkeen keli kuitenkin kirkastui ja 
rata saatiin kunnostettua nopeasti. 

Kilpailu aloitettiin yksilökisalla, jossa 64 kilpailijaa ajoi toi
siaan vastaan kahdeksan lentäjän ryhmissä, joista neljä parasta 
pääsi jatkoon. Suomen Kytömäki oli viimeisessä ryhmässä juuri 
valmiina starttaamaan, kun salama iski aivan kisapaikan lähistölle. 
Salamavaaran takia lentolinja tyhjennettiin välittömästi ja kisa 
keskeytettiin ukkoskuuron ajaksi. Suurin osa lentäjistä ja yleisöstä 
siirtyi suojaan sisätiloihin järjestäjien jäädessä suojaamaan kisa
tarvikkeita. 

Myrsky kuitenkin yltyi, ja lopulta tuuli hajotti tuomariteltan, 
rataesteet lentelivät pitkin kenttää ja järjestäjät joutuivat evakuoitu
maan läheiseen ravintolaan.

Myrsky lakkasi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin, ja kisapaikalle 
palaavia kohtasi surkea näky. Koko rata oli poissa, lähes kaikki 
teltat olivat kappaleina ja jopa erittäin vahva suojaaita oli paikoi
tellen kaatunut. Oli selvää, että kisaa ei voitaisi enää jatkaa.

Koska yksilökisan semifinaalia ei saatu ajettua loppuun, jäivät 
edellisen päivän tulokset lopullisiksi eikä sijoitusta päästy enää 
parantamaan. Yksilökisan voitti Luke “BanniUK” Bannister, paras 
suomalainen oli Janne “JanneK” Kytöaho sijalla 22 ja Mikhai 

“Dudlik” Korolev jäi sijalle 65.
Joukkuekisassa jaettiin sääntöepäselvyyden takia tehdyn protes

tin jälkeen kaksi kakkossijaa. Voitto meni Flyduino KISS Racing 
Teamille, toisen sijan jakoivat Team XBlades A ja Team Breakout, 
ja Team Baltic otti hienosti kolmannen sijan.

Loppujen lopuksi kaiken odottelun ja kilpailun päättäneen 
katastrofin jälkeenkin kisat olivat unohtumaton kokemus ja ehdot
tomasti matkan arvoinen. Pääsimme osallistumaan ensimmäisiin 
suuriin kisoihin, joukkue pääsi palkintosijoille ja saimme tutustua 
lajin tunnetuimpiin hahmoihin. Suomalaisten yhteistyö Baltian 
suuntaan tulee todennäköisesti jatkumaan tiiviinä. Tästä on hyvä 
lähteä suunnittelemaan kauden 2017 kisoja kotimaassa. 

RIEMU OLI YLIMMILLÄÄN KOPTERIN 
PÄÄSTYÄ MAALIVIIVAN YLI.

1| Mikhail Korolev tarkistaa kopterin kuntoa harjoituskierroksen  
jälkeen. Kädet tärisevät vielä.
2| Venäjän joukkueen lentäjä seuraa menossa olevan erän  
lentäjän kuvaa omien lasiensa kautta varikkoalueella.
3| Nopeutta noin 100 km/h, porttien aukko alle kaksi metriä.

1 32
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seuraaminen vaatii hyvän selostajan ja usein videolasit, joilla voi 
nähdä saman kuvan kuin kuljettajat. Joukkuekisassa kuitenkin 
lennetään viestikisaa siten, että kukin neljästä kuljettajasta lentää 
kolme kierrosta. Vaihdot tapahtuvat laskeutumalla varikkoalueen 
viereen, ja viides jäsen toimii juoksijana, joka vastaa koptereiden 
vaihdosta. Erityisesti vaihdot tekivät kisasta jännittävän seurata, 
sillä vaihtoalueella oli jatkuvasti toimintaa ja sitä oli helppo seurata 
yleisöstä käsin.

Baltic Teamin ensimmäinen aikaajo lähti liikkeelle hyvin, mut
ta kahden muun joukkueen välisen yhteentörmäyksen takia lähtö 
jouduttiin uusimaan. Tätä ei oltu osattu ottaa huomioon etukäteen, 
ja yhtäkkiä tarvittiin joukkueen ensimmäiselle lentäjälle uusi akku 
kopteriin, sillä hän oli ehtinyt jo lentää lähes koko kierroksen ja va
jaa akku ei olisi välttämättä riittänyt kaikkiin kolmeen kierrokseen. 
Uusi akku saatiin paikalle ajoissa ja uusintalähtö saatiin ilmaan. 

Uusintalähdössä kaikki pääsivät ilmaan, joukkueet olivat 
tasaväkisiä ja vaihdot nopeita, ja erän lopulla Team Baltic oli 
johtoasemissa. Yhden torppauksen takia joukkueen ankkuri Darius 
Matijošaitis joutui lentämään jopa viisi kierrosta muiden jännittä
essä riittääkö akku maaliin saakka. Riemu oli ylimmillään kopterin 
päästyä maaliviivan yli ja kilpailun johtajan Joe Scullyn julistaessa 
Baltic Teamin pitävän aikaajojen kärkiaikaa. Huomattavaa oli, että 
samassa erässä lentäneet, maailman huippukuskeilla miehitetyn 
XBlades Tornadon molemmat kisajoukkueet jäivät taakse.

Illan toinen aikaajo ei tuonut parannusta tulokseen. Pääsy seu
raavan päivän semifinaaliin oli varma, joten joukkue suuntasi maja
paikkaan ja illalliselle viimeisen aikaajon ollessa vielä käynnissä. 
Lentojen oli määrä loppua seitsemältä. Kun olimme siistiytymässä 
illalliselle, saimme kuitenkin soiton kisapaikalta: Kisa jatkuu vielä! 
Viranomaisilta oli saatu lupa jatkaa lentämistä vielä seitsemän 
jälkeenkin ja semifinaalit olivat täydessä käynnissä. 

Onneksi akkuja oli vielä ladattuina, joten nopeasti kisapaita 
päälle ja juosten takaisin kisapaikalle. Aikaa valmistautumiseen ei 
ollut, joukkue oli heti seuraavassa lähdössä ja ilta oli pimenemässä. 
Lähtö onnistui, varikkotoiminta oli nopeaa eikä esteisiin törmäil
ty, ja lopulta päästiin tuulettamaan semifinaalin kolmatta sijaa ja 
karsiutumista finaaliin.

Tornado vei voiton 
Kaikista toiveista huolimatta sunnuntai valkeni sääennusteen mu
kaisesti ukkosen jyristessä ulkona. Tuuli oli tehnyt jonkin verran tu

Ku
va

: A
ri-

Pe
kk

a 
Re

po
Kuva: Janne Kytömäki

42 ILMAILU 1/2017



Kisakopterit
Kisakopterit eroavat huomattavasti 
kaupoista valmiina saatavista, 
kuvauskäyttöön tarkoitetuista kop-
tereista. Ne rakennetaan yleensä 
itse, eikä niissä ole GPS-avusteisia 
lentotiloja. Huippunopeudet 
koptereilla ovat yli 100 kilometriä 
tunnissa, parhaiden päästessä yli 
150 kilometrin tuntinopeuksiin.

Nuori laji
Laji on hyvin uusi, kilpailuja multi-
koptereilla on ollut noin kolmen 
vuoden ajan ja viimeisen vuoden 
aikana laji on lähtenyt nopeaan 
nousuun. Tähän mennessä suurim-
mat kisat järjestettiin maaliskuussa 
2016 Dubaissa, jossa palkintoja oli 
yhteensä miljoonan dollarin arvosta. 
Viime aikoina kilpailuja on alettu 
lähettää myös televisiossa muun 
muassa ESPN-kanavan kautta.

Ibizan-loppukilpailuissa 
97 lentäjää osallistui 
yksilökilpailuun ja 80 
lentäjää freestyle-
kisaan.

Joukkuekisassa 
kilpaili 20 
joukkuetta. Lisäksi 
20 joukkuetta kisasi 
valmistajien välisessä 
joukkuekilpailussa.

Suomen joukkueessa 
kilpaili kaksi lentäjää. 
Joukkueen matkaa 
tukivat Elisa, Tata 
Consultancy Services 
ja Printmotor.

Videolasit
FPV-lentämisessä radio-ohjattavaa 
lennokkia lennetään reaaliaikaisen 
videolinkin avulla. Lennokissa 
olevalta kameralta välitetään kuva 
maa-asemalle, ja lentäjä näkee 
kuvan joko näytöltä tai tarkoitukseen 
suunnitelluilta videolaseilta. Lentäjän 
lisäksi myös katsojat voivat seurata 
samaa kuvaa kuin lentäjätkin ja “olla 
kyydissä” kisan aikana.

Drone Racing
Drone Racing on yksi FPV-lentämi-
sen muoto, jossa lennetään yleensä 
neljämoottorisilla multikoptereilla 
joko radalla nopeuskilpailussa tai 
freestyle-kilpailussa temppuja teh-
den. Viime aikoina kisalentäminen 
myös lentävillä siivillä on alkanut 
yleistyä.

MITÄ ON FPV-LENTÄMINEN?
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Ilmoita tapahtumasta:
tiedotus@ilmailuliitto.fi

Seuraavaan, 23.3. ilmestyvään Ilmailuun 2/17  
tarkoitetut ilmoitukset on jätettävä 17.2. mennessä.

Suomen Ilmailuliiton sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 25.3.2017 kello 13 alkaen Ilmailu-
museolla Vantaalla (Karhumäentie 12). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen asiakirjat tuodaan 24.2.2017 alkaen verk-
koon, osoitteeseen: www.ilmailu.fi/kevatkokous2017.

Kokousilmoittautuminen ja valtakirjojen 
 tarkastus kello 12 alkaen.Tervetuloa.

Suomen Ilmailuliitto –  
Finlands Flygförbund ry Hallitus

 

ILMAILULIITON KEVÄTKOKOUS

10.-12.3.2017
Talvilentokauden
päätapahtuma, lentäjien
kokoontuminen ja
lentokauden avaus
Kauhajoen Nummijärven
jäälentopaikalla
10.-12.3.2017.

Tapahtuman ohjelma ja aikataulu •  www.airpilot.f i/f lyin
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Osallistumismaksu: 10€ / ilma-alus
sisältää lentäjien iltaohjelman

Nummijärventie 591, 61910 Nummijärvi

P-maksu 10€ / auto,
sisältäen pääsyn tapahtumaan
sekä 200 ensimmäiselle
Air Pilot Ry:n 2017 vuosikalenterin

Yleisöä lennättää sään salliessa
kuumailmapallo ja helikopteri.
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SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTO KOULUTTAA

Suomen Urheiluilmailuopisto, Räyskäläntie 311, 12820 
RÄYSKÄLÄ, www.suio.fi

• Purjelennon verkkoteoriakurssi alkaa 6.2. 
• Ultrakevytlennon verkkoteoriakurssi alkaa 23.1.
• PPL/LAPL (A), teoriakurssi alkaa 23.1.
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suomen lennokkiurheilun eturivin 
taitaja Harri Raulio on siirtynyt ajasta 
ikuisuuteen. 

Harri oli harvinaisen monipuolinen len-
nokkiurheilija. Hän menestyi monen vuoden 
aikana useissa lennokkilajeissa. Ilmailu-
harrastuksensa Harri aloitti hyvin nuorena 
Aleksis Kiven kansakoulun lennokkikerhos-
sa. Pian hän liittyi Vallilan Lennokkiker-
hoon, jonka jäsen hän oli elämänsä loppuun 
asti. Harrin ensimmäisiä saavutuksia oli 
liitolennon A-merkin suoritus. Pian Harri 
kuitenkin siirtyi lennokkien maailmaan. 
Hyvin varhaisessa vaiheessa hän rakensi 
sisälennokkeja osallistuen muun muassa 
Messuhallin uudenvuoden kilpailuihin.

Harri oli pian aktiivinen monissa 
lennokkiluokissa: siimaohjauksiset taito- 
ja taistelululennokit ja vapaastilentävät 
polttomoottorilennokit. Tässä luokassa hän 
kuului monta vuotta Suomen parhaimmis-
toon edustaen Suomea MM-kilpailuissa.

Vuonna 1957 Harri oli Suomen joukku-
eessa, joka voitti Moskovassa vapaastilen-
tävien polttomoottorilennokkien Euroopan 
mestaruuden. Vuonna 1958 hän voitti tässä 

luokassa Pohjoismaiden mestaruuden. Tästä 
saavutuksesta Suomen Ilmailuliitto myönsi 
Harrille mestarimerkin No 13.

Harri menestyi myös siimaohjauksisten 
lennokkien taitolennossa, ja tässä luokassa 
hän toimi myöhemmin myös kilpailujen 
tuomarina. Sisälennokeissa Harrista kehittyi 
taitava ”mikrofilmarien” eli äärimmäisen 
kevyiden lennokkien rakentaja. Tässäkin 
luokassa hän edusti Suomea MM-kilpai-
luissa. 

Radio-ohjauksisten lennokkien tultua 
suosituiksi 1970-luvulla Harri rakensi RC-
liidokkeja ja myöhemmin useita hienoja 
pienoismalleja.

Jämin rinnekilpailuihin Harri osallistui 
kymmeniä vuosia. Vielä vuonna 2015 hän 
voitti Jämillä ylivoimaisesti Baby-luokan. 

Harri oli ystävällinen, pidetty ja taitava 
lennokkiurheilija. Nuoremmille hänellä 
oli aina rohkaiseva sana ja auttava käsi. 
Harri oli hyvä ihminen. Nyt hän on poissa, 
mutta hänen muistonsa elää aina keskuu-
dessamme.

Sandy Pimenoff

1934–2016 

Harri Raulio

IN MEMORIAM
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suomen kaikkien aikojen parhaisiin kilpa-
purjelentäjiin kuulunut Matias Viitanen kuoli 
viime joulukuun 7. päivänä Espanjan Benalma-
denassa, jossa hän oli pitkään viettänyt talviaan. 
Hän oli 78-vuotias ja syntynyt 18. heinäkuuta 
1938 Turussa.

Matias aloitti purjelennon vuonna 1955 – ai-
kana, jolloin koneet olivat puuta ja miehet rautaa. 
Kipinä tuli – kuten monelle muullekin – lennokeis-
ta ja Harakka-alkeisliitokoneen loikkien seuraami-
sesta Laajalahden jäällä.

Kehitys oli nopeaa. Matias lensi ensimmäiset 
Suomen ennätyksensä 1959 ja voitti ensimmäisen 
kaikkiaan kahdeksasta Suomen mestaruudestaan 
kaksi vuotta myöhemmin.

Matiaksen ominaislaatua kisalentäjänä kuvaa 
ehkä parhaiten Jugoslavian Vršacin MM-kilpailu 
vuonna 1972. Hän sai kisoihin Saksasta yhden 
ensimmäisistä AS-W 17 -koneista. Iso avoimen 
luokan kone oli huonosti viimeistelty ja toivotto-
man ylipainoinen.

Matias kompensoi ylipainoa lentämällä ilman 
laskuvarjoa. Pilvilento oli kehnoissa säissä ainoa 
tapa päästä mihinkään, ja Matias oli mestarillinen 
koneen käsittelijä, erityisesti pilvien sisällä.

Viimeistä edellisenä päivänä hän lensi ainoa-
na luokkansa pilottina kotiin. Suomalaisleirissä 
laskeskeltiin hänen johtonsa ennen viimeistä 
kisapäivää olevan ainakin 400 pistettä.

Niinpä Matias jätti viimeisen lennon viimei-
sen noston käyttämättä eikä lähtenyt yrittämään 
viimeisen mäenharjanteen yli. Hän ei tiennyt, että 
johto olikin paljon oletettua pienempi. Viisi kilo-
metriä pitempi liito olisi riittänyt. Mestaruuden vei 
Ruotsin Göran Ax. Matiakselle jäi hopea.

”Ei harmita yhtään”, Matias sanoi vielä kym-
meniä vuosia myöhemmin. Se oli silkkaa Matiasta. 

Matias Viitanen
1938–2016

IN MEMORIAM

Hän oli purjekoneen ohjaamossa erittäin kilpai-
luhenkinen ja kunnianhimoinen mutta ei jäänyt 
märehtimään epäonneaan.

Hän oli myös luonnonlahjakkuus: Matias lensi 
yleensä vain kisat. Harjoittelemalla hänestä olisi 
saattanut jalostua aikansa lyömätön kansainväli-
nenkin kisapilotti.

SM-kisoissa Matiaksen tiukin haastaja oli 
pitkään hänen aisaparinsa Juhani ”Janne” Hor-
ma. He nousivat vuoronperään korkeimmalle ja 
toiseksi korkeimmalle palkintopallille ja edustivat 
Suomea monissa MM-kisoissa.

Matias ja Janne tasoittivat liukupolkua seuraa-
valle huippupilottien sukupolvelle. Sen kirkkain 
tähti, Markku Kuittinen, voitti kaksikin kertaa 
MM-tittelin, joka Matiakselta jäi Vršacissa hius-
karvan päähän.

Matias oli suomalaisessa ilmailussa kuitenkin 
paljon muutakin kuin vuonna 1969 Harmon-pat-
saalla palkittu purjelentosankari. Hän teki elämän-
työnsä yleisilmailukoneiden markkinoijana.

Hän myi Suomeen kymmeniä Cessnoja ja toi 
Suomeen Cessna Pilot Center -koulutusjärjes-
telmän. Myyntimiesuran kohokohta oli kolmen 
Learjet-liikesuihkukoneen myyminen Suomen 
ilmavoimille maalinhinaus- ja yhteyskoneiksi.

Vapaa-ajallaan Matias purjehti yhdessä vai-
monsa Marjan kanssa omalla veneellä Suomessa 
ja vuokraveneillä eri puolilla maailmaa. Eläke-
päivinä hän hurahti taas lentämiseen, tällä kertaa 
ultrakevyillä. Matias oli viimeisinä vuosinaan 
erittäin aktiivinen ultrakouluttaja. 

Tiimoista Matias piti tarkkaa kirjaa. Hän lensi 
purjekoneilla 2 495, moottorikoneilla 4 868 ja 
ultrilla 990 tuntia.   

Jyri Raivio
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pohjois-suomen lentotoiminnan ikoni, 
lentokapteeni Pentti Ahava kuoli 6. joulu-
kuuta 2016 89-vuotiaana Torniossa. Pentti 
oli syntynyt 29. kesäkuuta 1927. Meitä on 
vielä monta ihmistä, jotka muistamme Pentin 
lentäjäihanteenamme 50-luvulla, kun lennok-
kitoiminnan jälkeen poljimme polkupyörillä 
Kemin lentokentälle ja saimme alkaa kokeilla 
siipiemme kantavuutta Harakka-liitokoneella. 
Luonnollisesti alussa käytimme hinausautona 
Auburn-avoautoa ja pian hinausvintturia. 
Silloin Pentti oli apuna järjestämällä käyttöön 
Bedford-kuorma-auton ja siihen tarvittavat 
vintturitarvikkeet. Pentin verstas oli sen 
jälkeen ahkerassa käytössä, koska korjauksia 
ja kehittämistä oli jatkuvasti tehtävä. Pentti oli 
myös apuna hinauskoneen kanssa, kun hän toi 
maahan tšekkiläisiä Zlin-moottorikoneita. 

Sen jälkeen, 60-luvun alussa, tulivat 
kuvaan Blanik-koulukoneet Pentin edustami-
na. Tämän jakson muistavat monet Suomen 
purjelentokerhot, jotka hankkivat Blanikkeja 
Pentiltä. Samaan aikaan Pentti oli Paavo 
Kyrömiehen kanssa ideoimassa Pallaksen len-
toleirejä ja hankki kontaktit Kiirunan ilmailu-
kerhon vetäjiin. Näin saivat alkunsa Kebnekai-
sen aaltolentoleirit Paittasjärven jäällä. Pentin 
ansiosta Kebnen lentoleireistä aina tähän 
päivään saakka monet Suomen purjelentäjät 
saavat kiittää häntä kulta-C:n korkeussuorituk-
sista Kebnellä. Eräs kattavin, laaja kertomus 
Kebnekaisen aalto-leiristä on Ilmailun nume-
rossa 5 vuodelta 1962. Pentti oli myös mukana 

uusien pitkäsiipisten moottori-purjehtijoisen 
hankinnassa, ja sellaisella Nimbuksella hän 
lensi vuoonna 1997 matkalennon Suomen 
ennätyksen 600 kilometriä. Pentti sai myös 
vuonna 1993 Lentokapteenin arvon No 28.

Pentti toimi myös aktiivisesti Pudasjärven 
lentokeskuksen toiminnassa muun muassa Jä-
nön kanssa. Kalervo Meskasen kanssa Pentti 
lensi usein myös moottoripurjekoneiden SM-
kisoissa ja myöskin Kebnellä. Kalervo muiste-
lee Penttiä muun muassa seuraavin ajatuksin: 
”Lensimme Pentin kanssa monena keväänä 
Kebnen aalloissa sekä moottoripurjelennon 
SM-kilpailuissa. Niitä lentoja on hauska 
muistella, sillä sijoitus ei ollut meille tärkeää, 
vaan lentämisen ilo. Pentin koneen tunnus AA 
oli usein nopein, ja jos nosto ei vetänyt, ’pistin 
varman noston päälle’, sanoi Pentti. Pentin 
koneen tunnus AA muistutti Pentin vaimoa 
Anja Ahavaa, joka teki aina ansiokasta työtä 
avustajana kilpailuissa ja muutenkin.”

Pentin pojat Paavo ja Lasse ja heidän 
läheisensä ottivat osaa Pentin liiketoimiin ja 
yhdessä Pentin kanssa kasvattivat Autovälitys 
P. Ahavan toiminnan huomattavaksi toimin-
naksi Pohjois-Suomessa. 

Muutaman viime vuoden aikana Pentin 
sairaus koetteli, ja hän nukkui pois maallisista 
toiminnoista itsenäisyyspäivänä 2016. Pentin 
muistoa kunnioittaen, 

Jaakko Eklund ja Kalervo Meskanen, 
perhe- ja lentäjäystävät

Lentokapteeni 
Pentti Ahava
1927–2016 Pentti Ahava 600 kilometrin matkalennon suomenennätyslennon jälkeen 29. kesäkuuta 1997. 

IN MEMORIAM
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vuonna 2016 Lapin lentoasemille saapui 
ennätykselliset yli miljoona matkustajaa. 
Kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi 
edellisvuodesta 22 prosenttia. Suomessa ja 
Lapissa on nyt vetovoimaa, joka kannattaa 
hyödyntää. Esimerkiksi Lonely Planet valitsi 
Suomen maailman kolmanneksi kiinnosta-
vimmaksi matkakohteeksi vuodelle 2017. 

– Nyt meillä on tuhannen taalan paikka 
tarjota matkailijoille niin loistava palveluko-
kemus, että he haluavat tulla tänne uudes-
taan ja suosittelevat Suomea ystävilleen, 
johtaja Joni Sundelin Finaviasta sanoo.

Joulukuussa 2016 Lapin lentoasemille 
laskeutui lähes tuhat lentoa, jotka toivat mu-
kanaan tuhansia matkustajia. Esimerkiksi 
joulukuussa Lappiin lennettiin 48 reittilen-
toa, 503 tilauslentoa ja 401 kotimaan lentoa.

Reittilentojen määrä kasvaa
Kansainvälisten reittilentojen merkitys Lapin 
lentoasemien toiminnalle on suuri, joten 
Finavia panostaa vahvasti lentoliikenteen 
toimintaedellytyksiin ja kasvuun Lapissa.  

Lapin matkailussa rikotaan  
tänä vuonna ennätyksiä. 
Lentoyhtiöt ovat avanneet  
Lapin lentoasemille uusia  
reittejä ja matkustajamäärät 
kasvavat voimakkaasti.

Lappi houkuttelee yhä 
enemmän kansainvälisiä 
turisteja. Kuvassa 
matkustajia Kittilän 
lentoasemalla. 
 

TEKSTI SUVI HUTTUNEN KUVA FINAVIA

Lappi on nyt 
supersuosittu

Finavian yhteistyö Visit Finlandin ja Visit 
Rovaniemen kanssa on tuottanut hedelmää, 
ja tämä talvi saattaa olla Lapin matkailussa 
ennätyksellisen hyvä.

Talvikaudelle 2016–2017 Lappiin 
tekevät reittilentoja Norwegian, joka lentää 
Lontoosta Rovaniemelle sekä Monarch, 
joka lentää Lontoosta ja Manchesteris-
ta Kittilään. Lufthansa tarjoaa reittejä  

München–Kittilä ja Frankfurt–Ivalo ja 
Germania lentää Berliinistä ja Zürichistä 
Rovaniemelle ja Düsseldorfista Kittilään.

Lappi kiinnostaa etenkin Aasiasta, 
Britanniasta, Israelista, Italiasta, Ranskas-
ta ja Saksasta tulevia turisteja. Kiinassa 
mielenkiinto Suomea kohtaan on suurta ja 
sieltä odotetaan vuonna 2017 noin 50 000 
matkailijaa.

Myös Finnair aikoo lisätä Lapin len-
tojaan kaudelle 2017–2018. Ensi talvena 
Finnair lentää Lontoosta Ivaloon sekä Zü-
richistä, Frankfurtista ja Pariisista Kittilään. 
Myös reittilentojen määrä Helsingistä Kitti-
lään, Rovaniemelle, Ivaloon ja Kuusamoon 
kasvaa.

Panostus lentoasemiin ja 
lentoyhteyksiin kannattaa
Finavia on panostanut Lapin lentoasemiin 
yhteensä 35 miljoonalla eurolla vuosina 
2014–2016. Lentoyhteyksien määrä ja 
reititys ovat usean tekijän summa ja ne 
pohjautuvat riittävään kysyntään. Matkai-
lutoimijoilla on merkittävä rooli alueiden 
houkuttelevuuden edistämisessä.

– Finaviassa teemme omalta osaltam-
me kovasti töitä kattavan reittivalikoiman 
eteen ja markkinoimme lentoasemiamme 
maailmalla tiuhaan. Lentoasemaverkos-
tomme on kansainvälisestikin vertailtuna 
hyvätasoinen, hinnoittelupolitiikkamme 
on lentoyhtiöille varsin kilpailukykyinen ja 
pystymme tarjoamaan heille houkuttelevia 
aloituspaketteja eri reittivaihtoehdoille, 
Sundelin toteaa.

Yleisilmailun kannalta Lapin kenttien 
kasvavat lento- ja matkustajamäärät ovat 
pelkästään positiivinen asia. Kenttien au-
kioloajat ovat sen verran pitkät, että kaikki 
mahtuvat varmasti toimimaan.

– Lapin kentillä on hyvät edellytykset 
yleisilmailulle ja toivomme harrastajamää-
rien kasvua. Etenkin nuoria pitäisi saada 
mukaan. Se on ehkä suurin haaste yleis-
ilmailulle, Lapin aluejohtaja Veli-Pekka 
Pitkänen Finaviasta sanoo. 

YLEISILMAILUN  
KANNALTA LAPIN  
KENTTIEN KASVAVAT  
LENTO- JA MATKUS- 
TAJAMÄÄRÄT OVAT  
PELKÄSTÄÄN  
POSITIIVINEN ASIA.
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ilmailu-lehden numerossa 1/1967 uutisoitiin 
magneettisista mittauksista, joiden avulla kartoitettiin 
arktisella kupolilla uutta ja tuntematonta. Kanadassa tut-
kittiin magnetometrin avulla 2 000 000 neliömailin alue 
vuokratulla DC-6:lla. Kiitos nykyajan, ”[t]ämän päivän 
merenkulkija ja ilmapurjehtija voivat luottavaisin mielin 
suunnistaa uusien karttojensa ja laitteittensa avulla, jotka 
tiede ja tekniikka ovat kehittäneet.”

Lennokkikilpailut ottivat ensiaskeliaan 1960-luvun 
lopun Suomessa: radio-ohjattavien lennokkien ensimmäi-
nen Suomen mestaruus tultaisiin selvittämään vuonna 
1968. Sandy Pimenoffin esitelmä lennokeista onkin saa-

nut paljon palstatilaa lehdessä: ”Lennättämisen yhteydes-
sä tulee yksilön ulkoiluntarve varsin miellyttävällä tavalla 
tyydytetyksi. – – Kilpailussa lennokkiurheilija tyydyttää 
positiivisesti kunnianhimoaa ja vertaa rehdillä tavalla 
taitoaan kanssakilpailijoihinsa.” 

Samassa lehdessä on suuren ilmailutapahtuman 
odotusta, kun ”Boeingin jättiläiskone 747” tulisi liiken-
teeseen muutaman vuoden sisään: ”American-lentoyhtiö 
on jo ehtinyt julkaista sivun ilmoituksen New York Times 
-lehdessä, jossa yhtiö kehottaa varaamaan ajoissa paikat 
heidän ensimmäiselle 747-lennollensa 1. päivänä heinä-
kuuta 1970 klo 18.00 New Yorkista Kaliforniaan.” 

DC-6 tieteen asialla

Lehden kuvakatsauksessa esiteltiin alkuvuodesta 
1967 paljastettu Saab 37 Viggen -taistelukone, jota oli 
suunniteltu kaksi vuotta. ”Lennokkiurheilu kuuluu 

kaikkein monipuolisimpiin ja 
kehittävimpiin harrastuksiin”, 

Pimenoff kirjoitti.

TEKSTI SELJA TIILIKAINEN

Kanadalaisen napalennon työjuhtana oli nelimoottorinen 
DC-6. Viereisessä kuvassa kone on laskeutunut Resolute 
Baylle tankkaamaan yli 40 000 arktisen lentomailin jälkeen.
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”Opisto uudistuu 
ja on hyvässä 
nosteessa.”

Voitte luottaa 
urheiluilmailuopistoon
opisto uudistuu ja on hyvässä nosteessa. Kou-
lutushan on valittu SIL:n uuden strategian kärkihank-
keeksi. Nyt, kun opisto on muuttanut saman katon 
alle SIL:n toimiston kanssa, toimiston ja koulutuksen 
tietojärjestelmät sekä laskentajärjestelmät on uusittu, 
henkilöstö on innostunutta ja päärahoittaja opetus- ja 
kulttuuriministeriö on osoittanut luottamuksensa 
myöntämällä juuri 65 000 euron ylimääräisen erityis-
avustuksen, alkaa meillä olla aihetta jo varovaiseen 
tyytyväisyyteen. 

Opiston rooli tulevaisuudessakin on olla SIL:n 
tarjoaman koulutuksen kärkiorganisaatio, jonka tulee 
palvella aiempaa useampia lajeja. Nyt peräänkuulu-
tetaan eri lajitoimikunnilta innovaatioita siitä, millä 
eri tavoilla opisto voikaan olla kullekin lajille avuksi. 

Uusi tekniikka tehostaa toimintaa. Uutta on muun 
muassa Office 365, Procountor-laskentajärjestelmä, 
uusi raportoinnin rakenne sekä uusi Aviatron verkko-
opetusalusta. Alusta on sama, joka on jo havaittu 
hyväksi Blue Skies Aviation Oy:ssä. Se helpottaa 
kurssien ja kokeiden järjestämistä ja kurssien hallin-
nointia.

Opisto verkostoituu ja laajentaa yhteistyötä 
muiden alan toimijoiden kanssa. Haluamme käyttää 
kustannustehokkaasti kulloinkin parhaita resursseja. 
Näin esimerkiksi opistolla ja Blue Skies Aviation 
Oy:llä on meneillään ensimmäinen yhteinen mootto-
rilennon lennonopettajakurssi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella 
rahoitetaan kokonaan uutta kaksivuotista lentoturval-
lisuushankettamme. Tulemme yhdenmukaistamaan 
esimerkiksi lennonopettajien osaamista. Tarjolle 
tulee myös PPL- ja ultralentäjille kokonaan uusia 
kursseja (työnimellä ”puskalentokurssi”), joilla opis-

kellaan koneen käsittelyä ja operointia vaihtuvissa 
olosuhteissa, kuten omilla kentillä ja niin edelleen. 
Harkinnassa on myös kurssitarjontaa laskuvarjohyp-
pylentäjille. 

Ja tänä vuonna myös purjelentäjille on tarjolla 
taas Espanjassa vuoristoleiri.

Opisto tukee kerhoja sateenvarjokoulutusjärjeste-
lyllä, jossa kerho tulee ATO-toimiluvan alle. Tämä 
mahdollistaa koulutuksen pienille kerhoille alhaisin 
kustannuksin ja helpottaa koulutuksen hallinnointia. 
Myös BTO- ja DTO-lupamuodoissa hallinto voidaan 
keskittää ja ulkoistaa opistolle.

Harrastustaan aloittavat ilmailijat ja koulutusta 
tarjoavat kerhot käyttävät opiston lupakirjaverkko-
teoriota etänä, netissä. Teoriakoulutuksen järjestämi-
nen (varsinkin jos kerralla opetettavia on ollut vain 
muutama) on ollut haastavaa pienille toimijoille. 
Tämä on ja tulee olemaan yksi opiston ydintoimin-
noista.

Opisto on aloittanut myös teknisten kurssien 
uudistusprojektin. Kurssit tuotteistetaan niin, että 
tarjolle tulee harrastemekaanikon lupakirjavaatimuk-
set täyttävä ”polku” ja kurssitarjotin, jonka koko-
naisuudessaan hyväksyttävästi suorittamalla oppilas 
voi hakea, vaaditun työharjoittelun suoritettuaan, 
harrastemekaanikon lupakirjaa. Toki tarjottimelta on 
mahdollista valita vain itseä kiinnostavia yksittäisiä 
kursseja, kuten ennenkin.

Lisäksi vuoden 2017 purjelennon opettajakurssille 
oli, kiitos asiakasystävällisen hinnoittelun, enemmän 
tulijoita kuin miesmuistiin. 

Tiedotteet löytyvät osoitteesta   
www.urheiluilmailuopisto.fi 

Kirjoittaja on 
SIL:n hallituksen 
varapuheenjohtaja.

PETER TÄHTINEN

KOLUMNI
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LASKUVARJOURHEILU • VARJOLIITO • PURJELENTO • MOOTTORIKONEET • ULTRAKEVYET • RIIPPULIITO • LENNOKIT • EXPERIMENTAL • KUUMAILMAPALLOT

LIITY JÄSENEKSI!

www.ilmailu.fi

Suomen Ilmailuliitto on urheilu- 
ja harrasteilmailun keskusjärjestö.

Lajit
• moottorilento
• purjelento
• lennokit
• experimental-rakentaminen
• ultrakevyet
• riippu- ja varjoliito
• kuumailmapallot
• laskuvarjourheilu
• nousuvarjoharrastus

Malmin lentoasema
Toimisto on auki ma–to 9.00–16.00, 
pe 9.00–14.00. Puhelinvaihde 09 3509 340
sil@ilmailuliitto.fi

Ilmailuliitto sosiaalisessa mediassa
www.fb.com/suomenilmailuliittory
www.twitter.com/ilmailuliitto
www.instagram.com/ilmailuliitto

Jäsenmaksut 2017
Varsinainen jäsen: 81 euroa
Henkilöjäsen: 81 euroa
Perhejäsen (ei lehteä): 57 euroa
Nuorisojäsen: 36 euroa

Puheenjohtaja
Petteri Tarma

Toiminnanjohtaja 
Timo Latikka
040 579 1817
timo.latikka@ilmailuliitto.fi

Laji- ja valmennuspäällikkö 
Jari Lehti
044 261 2587
jari.lehti@ilmailuliitto.fi

Toimisto- ja jäsensihteeri
Päivi Väistö
09 350 9340
paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi

Tiedottaja
Hanna Laine
044 703 4155
hanna.laine@ilmailuliitto.fi

Edunvalvonta-asiantuntija
Juha Silvennoinen
juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi
044 774 2228

Vastaaminen on helppoa – nyt myös mobiilissa! 
Mistä haluaisit jatkossa lukea Ilmailusta? Mikä ilahdutti tässä numerossa, missä olisi parantamisen varaa?
Vastaa Ilmailun uudistuneeseen kyselyyn osoitteessa www.lukijakysely.fi/ilmailu.
Vastaaminen vie alle viisi minuuttia ja onnistuu näppärästi myös älypuhelimella tai tabletilla. 
Onnea arvontaan!

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia OMAn tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn  
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden.  
Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki 
vastanneet. Palkinto arvotaan 2.6.2017. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Anna palautetta 
lehdestä ja voita 

Pauligin 
 kahvikone!
Vastanneiden kesken arvotaan 

Pauligin Cupsolo ByME -kapseli-
laite ja siihen sopivia kaakao- ja 

kahvijuomakapseleita.

Jokainen  
numero on uusi 
mahdollisuus 

osallistua
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Varaa kalenteriisi

10. tai 11.6.
AIRSPEED,

ALTITUDE BRAINS
”

”you always need 
                 at least two

or ;

Suomen Ilmailuliiton kansainvälinen päälentonäytös juhlavuonna 2017 tarjoillaan 
Etelä-Pohjanmaalla Rengonharjulla. Tule mukaan nauttimaan taidokkaista lentoesityksistä 

sekä laajasta ilmailuaiheisesta maanäyttelystä.

Lopullinen ohjelma ja näytteilleasettajat vahvistetaan kevään aikana. Seuraa tilanteen kehittymistä 
Facebookissa www.facebook.com/airshow2017 tai nettisivuilla www.airshow2017.fi

Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho (EPIK ry)
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