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Tour de Sky
Baltic Bees tähditti päälentonäytöstä

NÄKÖALA

SÄHKÖÄ ILMASSA
huhtikuussa järjestettyjen Friedrichshafenin AERO 2016 -yleis-

ilmailumessujen yhtenä keskeisenä teemana oli sähkön avulla lentäminen tai
lennättäminen. Kauko-ohjattavia helikoptereita, droneja, oli esillä halvoista
lelutason laitteista aina ammattikuvauskalustoon.
Sähköisen lentämisen high end -tuote oli messuilla kuitenkin Siemensin ja
Airbusin yhteistyönä toteutettu taitolentokone Extra 330 LE. Se on Extra Airgraft 300 L:n sähköistetty koeversio. Laite on osa Siemens-Airbus-kehityskaarta,
jonka kunnianhimoisena tavoitteena on saada vuoteen 2030 mennessä valmiiksi
potkurikäyttöinen noin 60–100-matkustajapaikkainen sähkötoiminen liikennelentokone. Teholuokka tällä laitteella olisi 1–10 megawattia. Voimanlähteeksi
tulisi ilmeisesti hybridilaitteisto.
Extra 330 LE on varustettu suoravetoisella Siemensin SP 260 D -sähkömoottorilla. Sähkömoottorin lyhytaikainen huipputeho on 260 kilowattia ja maksimi
kierrosluku 2 250 kierrosta minuutissa. Voimanlähde painaa ainoastaan 50 kilogrammaa. Voimakas akusto moottorin takana painaa kolme kertaa enemmän,
152 kilogrammaa.
Siemensin ja Airbusin myyntistrategian ydin on lentämisen elinkaarikustannukset. Sähkökäyttöisen lentokoneen kokonaiskäyttökustannukset saadaan
painettua alas lähinnä pienenevinä polttoaine- ja huoltokustannuksina.
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PÄÄKIRJOITUS OLLI BORG

Trafi-ilmailun
hinnoittelu
ihmetyttää
”Omilla laskelmilla voi
todistaa mustan valkoiseksi.”
esimerkiksi lääketieteellisistä kelpoisuustodistuk-

sista, lentokelpoisuuden valvonnasta, tietojen muutoksista
rekistereihin tai koulutusluvista perittävät maksut ovat
varsin korkeita, vaikka Trafi kertoo niiden perustuvan todellisiin kuluihin. Omilla laskelmilla voi toki todistaa vaikka
mustan valkoiseksi, mutta jos yrittäjä hinnoittelisi työnsä
samoin, on selvää, että asiakkaat äänestäisivät jaloillaan.
On sietämätöntä, että harrasteilmailija pakotetaan turhan
byrokratian ja tehottomuuden maksajaksi. Toivottavasti
edunvalvontatyö tuottaa tulosta ja voimme ottaa mallia
vaikkapa Britanniasta, jossa harrasteilmailun sääntelyä on
kevennetty tuntuvasti!
Tässä lehdessä tutustumme alkukesän tapahtumiin. Vaikka
toukokuu oli pelkkiä lentokelejä, niin kesäkuun tapahtumia
eivät säät juuri suosineet. Esimerkiksi riippuliidon SM-kilpailut eivät liian vähien lentopäivien takia saaneet SM-statusta.
Sivulta 10 löytyy silti Ville Räikkösen kommentit kisoista.
Myös Rissalan päälentonäytös Tour de Sky jäi säiden takia
hiukan aiottua vaisummaksi, vaikka suunnitellut ohjelmat
saatiin pääpiirteittäin lennettyä. Lauantaina paikalla oli kohtuullisesti yleisöäkin, mutta sunnuntain heikot sääennusteet
ja sateet saivat yleisön jäämään kotiin. Sivuilta 20–25 löytyy
kattava Ukko Juntusen ja Juha Klemettisen kuvareportaasi
näytöksen vetonauloista.

Julkaisija
Suomen Ilmailuliitto
Finlands Flygförbund ry
Puh. 09 3509 340
Toimitus ja taitto
Otavamedia OMA Oy
Maistraatinportti 1,
00015 Otavamedia
Puh. 09 15 661
Vastaava päätoimittaja
Mika Suortti
Päätoimittaja, oto
Olli Borg, olli.borg@otavamedia.fi
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Ilmoitusmyynti
Veli-Pekka Jaatinen
Otavamedia OMA Oy
Puh. 040 0684 354
veli-pekka.jaatinen@otavamedia.fi
Tilaukset 2016 ja
osoitteenmuutokset
Päivi Väistö, sil@ilmailuliitto.fi
Vuosikertatilaus (8 krt/vuosi)
Suomeen 60 euroa,
Eurooppaan 70 euroa,
Muualle 80 euroa
Kestotilaus Suomeen 50 euroa,
Eurooppaan 60 euroa,
Muualle 70 euroa

Ilmailua on joskus arvosteltu siitä, että lehdessä ei kirjoiteta
ajankohtaisista liiton sisällä tapahtuvista asiosta. SIL:n hallituksen linjana on ollut, että keskeneräisiä asioita ei mediassa
puida ja varmasti niin onkin hyvä. Eräs keskustelua herättänyt
vyyhti liittyy SIL:n ja Urheiluilmailuopiston omistamaan
SUIO Oy:hyn. Koska tämä kokonaisuus vaikuttaa varsin valmiilta, on Urheiluilmailuopiston hallituksen puheenjohtaja Peter Tähtinen vastaillut Ilmailun kysymyksiin yhtiön tilanteesta.
Lue juttu sivulta 13!
Kevään mittaan olen lukenut keskustelupalstoilta, kuinka
eri ilmailulajien harrastajat syyttelevät toisiaan ”kuplassa”
harrastamisesta. Kuinka surullista! Emmekö voisi vain hyväksyä sitä, että nautimme kaikki ilmailusta omalla tavallamme
ja että nuo kaikki tavat voivat olla oikeita. On mainiota, että
on olemassa lajeja, joihin on matala kynnys tulla mukaan ja
toisaalta sellaisia, joissa pärjätäkseen todella joutuu panostamaan. Se on mielestäni rikkautta, josta kannattaa ammentaa.
Ja tahdomme tai emme, joka tapauksessa toimimme yhdessä
lento- ja lennätyspaikoilla sekä yhteisessä ilmatilassa. Jotta
yhteistyö sujuisi, on välttämätöntä pitää yhteyttä kanssailmailijoihin, vaikka he harrastaisivat mitä lajia. Tapio Kimanen on
koostanut meille valvomattomilla lentopaikoilla toimimisen
hyviä käytäntöjä juttuunsa, joka löytyy sivulta 30. Näistä on
hyvä ottaa vinkkejä omaan toimintaan!

Konemarkkinat
paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi
(maksukuitin kopio mukaan)
Tapahtumailmoitukset
Liiton uutisia -osioon
tiedotus@ilmailuliitto.fi
Kansikuva
Ukko Juntunen
Painopaikka
Oy Scanweb Ab, Kouvola
ISSN 0019-252X

Lehden sisältöä ei saa
osittainkaan jäljentää ilman
toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta
lähetetyistä materiaaleista.
Kirjoittajien artikkeleissa esittämät
mielipiteet ovat heidän omiaan
eivätkä välttämättä edusta
julkaisijayhteisön kantaa.
www.ilmailu.fi

UUSI ILMAILIJA

TEINITYTTÖ TAIVAALLA
Susanna Viljanen haaveili
nuorena laskuvarjohyppäämisestä.
Vuosikymmeniä myöhemmin
hän puki viimein varjorepun
ylleen. Se tuntui vanhan ystävän
kohtaamiselta.
TEKSTI JENNI JUNTUNEN KUVA ALEKSI HIETANEN

Miten kiinnostuit laskuvarjourheilusta?
Se oli nuoruudenhaaveeni. Kiinnostuin ensimmäisen kerran hyppäämisestä teini-ikäisenä,
mutta urheiluharrastus ja opiskelut veivät silloin ajatukseni toisaalle. Unelma eli sydämessäni kaikki nämä vuodet, kunnes kollega innosti
minua toteuttamaan sen. Nyt olen sillä tiellä.
Milloin aloitit hyppäämisen?
Utissa kesällä 2015. Tällä hetkellä tililläni on
17 hyppyä.
Vaikeinta oli itse päätöksen tekeminen, lähdenkö vai enkö. Toteutanko unelmani vai oliko
se pelkkää nuoruuden haihattelua? Päätöksen
tehtyäni en ole hetkeäkään katsonut taaksepäin, vaan veri vetää ilmaan. Olen jälleen se
14-vuotias teini, joka haaveili hyppäämisestä
ja samalla 48-vuotias aikuinen ihminen, joka
toteutti haaveensa.
Millainen ensimmäinen hyppysi oli?
Hyppäsin ensin tandem-hypyn, koska halusin
tietää, onko laji minua varten. Upea kokemus
rohkaisi osallistumaan NOVA-alkeiskurssille.
Ensimmäinen NOVA-hyppy hirvitti. Kun
könysin hyppyovelle, ajattelin, että voi hyvä
luoja, tuonneko sitä nyt mennään, tyhjään
ilmaan? Kun kouluttajan komento tuli, muistin
välittömästi kaiken, mitä maassa oli opetettu.
Kokemus oli mieleenpainuva ja upea.
Hypyt seurasivat toisiaan, ja oppilasura eteni. Toki takaiskujakin on tullut ja kovia laskeutumisia, mutta niiden ei pidä antaa lannistaa.
Ne opettavat nöyryyttä.
Mikä lajissa kiehtoo?
Itseni ylittäminen ja rohkeuden sekä tahdonvoiman löytäminen itsestäni. Lisäksi liito
varjon varassa ja se ääretön vapaus, jonka saa
kokea vapaapudotuksen aikana.
Olen nuorempana harrastanut purjelentoa,
joten perusasiat olivat entuudestaan tutut. Kun
ensimmäisen kerran puin varjorepun päälleni,
tuntui kuin olisin tavannut vanhan ystävän.
Mikä on ollut parasta
uudessa harrastuksessasi?
Se, että kykenen hallitsemaan itseäni ja lihaskoordinaatiotani vapaan pudotuksen aikana
ja saan kokea itseni täysin vapaaksi.
Myös laskuvarjohyppääjien sosiaalinen
yhteisö on aivan uskomattoman kiinteä ja
lämmin.
Millaisia hyppyhaaveita sinulla on?
Tulevaisuudensuunnitelmiini kuuluu A-lisenssin hankkiminen, ja haaveilen tulevani joskus
hyppyvalokuvaajaksi. Näin voin yhdistää kaksi
harrastustani.
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SAAPUVAT
ARRIVALS
MOOTTORIPURJEKONEET

Saab Gripen E
mock-up koneen
julkistamistilaisuudessa.

STEMME S12
TYYPPIHYVÄKSYTTIIN
Hienojen moottoripurjekoneiden

valmistajana tunnettu Stemme on saanut
EASA-tyyppihyväksynnän uusimmalle
Stemme S12 -konetyypilleen. Uutuudessa on
aikaisempaan S10-malliin verrattuna kaksi
metriä pidempi kärkiväli, 25 metriä. Koneen
liitoluku on tämän myötä noussut huikeaan
arvoon 53:1 aiemmasta 50:1:stä. Suurin
lentoonlähtöpaino on kasvanut 50 kilogrammalla kaikkiaan 900 kilogrammaan. Varustukseen kuuluu nykyään myös autopilotti.
Moottorina on Rotax 914 -turbo. nr

Stemme S12 on
moottoripurjelentokoneiden aatelia.

SOTILASILMAILU

SAAB ESITTELI GRIPEN
E-MONITOIMIHÄVITTÄJÄN
Saabin Gripen -hävittäjäohjelman viimeisin kehitysversio

eli Gripen E esiteltiin toukokuun lopussa yhtiön pääkonttorin
tiloissa Ruotsin Linköpingissä. Paikalla oli Saabin johtajiston
sekä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin lisäksi myös
suuri joukko kutsuvieraita, muun muassa Suomen ilmavoimien
komentaja Kim Jäämeri. Gripen E onkin yksi Ilmavoimien
hävittäjähankintaprojektin vaihtoehdoista, joten Ilmavoimat on
Saabille merkittävä asiakas.
Ensimmäiset Gripen E-koneet toimitetaan Ruotsin ilmavoimille vuonna 2019, ja yhteensä 60 koneen toimitukset jatkuvat
vuoteen 2026. nr

UUSI ILMAILUTEKNOLOGIA

VEDYLLÄ TOIMIVA
LENTOKONE ESITELTIIN SAKSASSA

Vedyllä toimiva HY4
(Taurus G4) on erikoislaatuinen
nelipaikkainen koekone.
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eräS vaiHtoeHto tulevaisuuden lento-

koneiden energianlähteeksi on vetykaasu.
Saksalainen perinteikäs tutkimuslaitos DLR
esitteli Hannover-messuilla HY4-testilentokoneen, joka pohjautuu Pipistrelin Taurus
G4 -koekoneeseen. Koneeseen on nyt asennettu polttokennolaitteisto, joka muuntaa
vetykaasuun varastoidun energian suoraan
sähköenergiaksi. Tämä energia pyörittää
sähkömoottoria ja potkuria. Järjestelmässä
on myös akku, joka toimii energiavaraston
tasaajana ja huipputehon tuottajana.
Polttokennossa ei synny muita päästöjä
kuin puhdas vesi. Jos vielä vedyn valmistus
tapahtuu esimerkiksi aurinkosähkökäyttöisessä elektrolyysilaitteistossa, koko prosessiketju on täysin päästötön.
DLR:n tiimi on tähän saakka kokeillut
voimanlähdejärjestelmää laboratoriossa.
Järjestelmä on kyennyt tuottamaan tarvittavan lentoonlähtötehon jo 10 minuutiksi,
mikä selvästi ylittää tiimin kolmen minuutin
tavoitteen. Kesällä 2016 on tarkoitus lentää
ensilento. nr

KOONNEET:
NILS ROSTEDT, RIIKKA TUOMIVAARA, OLLI BORG
JA OTAVAMEDIA OMA OY

MALMIN LENTOASEMA

ASIANTUNTIJAT TYRMÄSIVÄT MALMIN RAKENTAMISEN
kulttuuRipeRinnön suojelujäRjestön Europa Nostran ja Euroopan

investointipankin instituutin asettama
kansainvälinen asiantuntijaryhmä tutustui kesäkuun alussa Malmin kenttään ja
totesi sen olevan maailmanperintökohteen
tasoinen.
Hollantilainen teollisen ja teknisen
kulttuuriperinnön asiantuntija Rienko
Wilton tutustui pääkaupunkiseutuun myös
lennolla.
–Lapsikin näkee, että Helsingissä on
vaihtoehtoja rakentamiselle enemmän kuin
tarpeeksi. Kun otetaan lisäksi huomioon
lentokentän säilyttämisen vahva kannatus,
kaupungin pitäisi pyrkiä suunnittelemaan
alueen rakentamista siten, että lentokenttäalue säilyisi, Wilton sanoi.

– Malmin lentoaseman modernistiset rakennukset ovat kansainvälisesti arvokkaita. Ne
ovat sekä erinomaisia otoksia säilyneestä
modernistisesta lentokenttäarkkitehtuurista
että todistavat maailmansotien välisen ajan
hämmästyttävästä kehityksestä, belgialainen
arkkitehti Sara van Rompaey totesi.
Kansainvälisen talouden asiantuntija
Erik Schultz Norjasta on tutustunut Helsingin väestötoteumaan, -ennusteisiin ja kaupunkisuunnittelussa valittuun skenaarioon.
– Helsingin yleiskaavaluonnoksen rakentamismäärät perustuvat oletukseen erittäin
suuresta väestönkasvusta, joka ei saa tukea
aiempien vuosikymmenten toteutuneesta
kehityksestä. On erikoista nähdä, miten tällaista Suomen rakentamisen tunnusmerkkiä
kohdellaan, Schultz totesi. oma

LENTOKONEMOOTTORIT

ROTAX 912:N
PERUSHUOLTOJAKSO
PITENI 2 000 TUNTIIN
Rotax on julkaissut huoltotiedot-

teen SB-912-057 R1, jossa 912-sarjan
moottoreiden perushuoltojakso nousee 1
500 käyttötunnista
2 000 tuntiin. TBO-pidennys koskee 912
A/F/S-mallien moottoreita tietyistä
valmistenumeroista lähtien, mutta myös
vanhempia moottoreita, mikäli niihin on
tehty kaikki huoltotiedotteessa mainitut
muutokset.
Huoltotiedote koskee 912:n tyyppihyväksyttyjä versioita. Tyyppihyväksymättömille 912UL-moottoriversioille
vastaava peruskorjausjakson pidennys
on ollut mahdollinen jo aiemmin. nR

YLEISILMAILUKONEET

TEXTRONILTA TULOSSA UUSI TURBIINIKONE
textRon-yhtymä , joka nykyään omistaa Cessnan ja Beechcraftin, on esitellyt
uuden, yleisilmailukoneiden yläluokkaan
sijoittuvan yksimoottorisen potkuriturbiinikoneen. Kone kulkee toistaiseksi työnimellä SETP (Single Engine TurboProp),
ja se voi kantaa ohjaajan lisäksi enintään
kahdeksan matkustajaa. Suurin matkalentonopeus on 285 solmua ja kantama viiden

henkilön kuormalla 1 600 meripeninkulmaa eli 2 960 kilometriä. Koneessa on
General Electricin uusi 1 240 hevosvoiman
moottori, jonka sukujuuret tulevat GE:n
taannoin ostamasta Walter-yhtiöstä.
SETP on sveitsiläisen Pilatus PC-12
NG:n suora kilpailija, ja samassa luokassa
kilpailevat myös TBM 900, Piper Meridian
M500 sekä vielä kehitysvaiheessa oleva

Kestrel. Ilmailuviranomaiset ovat hiljattain
keventäneet näiden yksimoottorikoneiden lentotoimintarajoituksia, ja Textron
ilmeisesti on katsonut, että aika on kypsä
tällaiselle konetyypille. Ensilentoa suunnitellaan vuodelle 2018, ja sitä odotellessa
voimme jännätä, tuleeko uuden koneen
merkiksi Cessna vai Beechcraft. nR

Textronin uusi
turbiinikone, toistaiseksi
taiteilijan näkemyksenä.
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KONEMARKKINAT
MYYDÄÄN

ILMAILUKERHOT

KAKSI ILMAILUKERHOA YHDISTYY
VuOnna 1938 peRusTeTTu Hä-

meenlinnan Ilmailukerho ja vuonna 1962
perustettu Espoon Ilmailukerho yhdistyvät
Räyskälän Ilmailukerhoksi. Uuden kerhon
kotipaikka on Hämeenlinna.
Yhdistyneessä kerhossa on noin 200
jäsentä ja se on yksi Suomen suurimmista
ilmailukerhoista.

Ultrakevyet, Air Creation, lentokoneet suoraan Ranskasta. Pyydä tarjous! Tutustu kotisivuihini ultrakevytlentokone.fi Hannu Pietilä puh. 040 026 2043 Evijärvi hannu.
pilotti@hotmail.com

Räyskälän Ilmailukerhon toiminnan pääpaino
on purjelennossa. Uudella kerholla on seitsemän
purjekonetta, joista kaksi on kaksipaikkaista.
Lennokkiharrastus ja kuumailmapalloilu pitävät
majaansa edelleen Hämeenlinnassa. Myös hiljaisempaa eloa viettänyttä moottorilentotoimintaa
ollaan virkistämässä, ja suunnitteilla on oman
ultrakevyen lentokoneen ostaminen. RT

Rinne-kilpailu Jämillä.

Kuva: Olli Borg

Konemarkkinat-osasto tarjoaa maan
suosituimman kauppapaikan ilma-alusten ja ilmailutarvikkeiden myyntiin, ostoon ja vaihtamiseen.
Ilmoituksen hinta yksityisille ja Ilmailuliiton jäsenyhdistyksille on 30 euroa, yritysmuotoisille ilmoittajille
60 euroa. Ilmoituskoko 25 pmm, hintoihin sisältyy
kuvan julkaisu. • Ilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi. Ilmoitukset julkaistaan ennakkomaksun
tositetta vastaan, joka on liitettävä ilmoituksen yhteyteen. Merkitse maksukuittiin myytävän lentokoneen
tai tuotteen merkki. Emme vastaanota ilmoituksia
puhelimitse. • Ylipitkät ilmoitukset lyhennetään.
• Pankkitilin numero on FI1380001500063335,
BIC-koodi DABAFIHH • Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. • Seuraavaan
6/2015 lehteen tarkoitetut ilmoitukset on jätettävä
15.8.2015 mennessä.

SOTILASILMAILU

TANSKAN HALLITUS
VAHVISTI F-35HANKINNAN

Tanskan halliTus vahvisti touko-

kuussa, että Lockheed Martin F-35A
Lightning -koneesta tulee Tanskan uusi
hävittäjätyyppi. Hallitus hakee eduskunnalta valtuudet 27:n koneen hankkimiseksi yhtensä noin kolmella miljardilla
euroa. Toimitukset tapahtuvat vuosina
2021–2026.
F-35A:n kilpailijoina olivat Boeing
F/A-18 Super Hornet sekä Eurofighter
Typhoon. Alun perin tarkoitus oli hankkia
48 konetta, mutta hallitus on kertonut, että
27 konetta riittävät korvaamaan nykyiset
F-16-koneet. nR
Tanskan ilmavoimien tuleva hävittäjä Lockheed
Martin F-35A Lightning, Norjan tunnuksilla.
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LENNOKIT

JÄMILLÄ LENNOKKIEN SUPERVIIKONLOPPU
Jämillä JäRJesTeTTiin 11.–12.

kesäkuuta peräti neljät vapaastilentävien
lennokkien kisat.
Lauantaina järjestetty kaikille avoin
vapaastilentävien lennokkien Rinnekilpailu on perinteikäs tapahtuma, jonka
suosio on vankkumaton. Yksinkertaisena
ja toimivana ideana on lähettää liidokki
Jämin rinteeltä ja tavoitella mahdollisimman pitkää lentoaikaa. Liidokin pitää olla
hyvässä trimmissä ja lähetyshetken oikea.
Tänä vuonna osallistujia oli alle 16-vuotiaden junioriluokassa 37 ja avoimessa
luokassa 66. Lisäksi kilpailtiin old-timerja baby-luokissa, joissa oli yhteensä 17
kilpailijaa. Junioriluokan kärkisijat valtasivat perinteiseen tapaan edellisen viikon
lennokkileiriläiset.
Jämi Areenassa järjestetyissä kumimoottorilla varustettujen Sinisiipien kisoissa oli vain kuusi osallistujaa, mutta kilpailu
keräsi useita kymmeniä katsojia. Kisoissa
nähtiinkin jopa yli kolmen minuutin lento,
joka on todella hyvä tulos, kun huomioidaan hallin korkeus.

Illalla järjestetyissä vapaastilentävien liidokkien F1H-”pikkuluokkien” kisoissa nähtiin ”vapareiden” uusia tuulia maailmalta.
Tuuli oli kova ja tuli harjun takaa poikittain,
ja maksina käytettiin yhtä minuuttia. Valinta
oli oikea, sillä ”metsäkeikoilta” vältyttiin.
Tulokset löytyvät osoitteesta lennokit.net/
showthread.php?t=64055.
Myös sunnuntain Toka- ja F1AX-luokkien loppukilpailut käytiin kovassa tuulessa
ja kisapaikalla oli ajoittain pahoja pyörteitä.
Tuuli vei lennokkeja metsään ja hinauksissa
nähtiin myös muutamia siipien katkeamisia
kesken hinauksen. Olosuhteista huolimatta
voittajat tekivät kovia tuloksia. Toka-kisojen
finaalissa oli 23 osallistujaa ja F1AX–loppukilpailussa osallistujia oli 33. Tulokset
löytyvät osoitteesta suomenlennokki.fi.
Kisajärjestelyistä käytiin etukäteen
vilkastakin keskustelua foorumeilla. Hyvin
sujuneen viikonlopun jälkeen voi kuitenkin
todeta, että oli hienoa nähdä, että yhteisymmärrys kisojen aikatauluista syntyi ja
päällekkäisyydet vältettiin. Nyt nähtiin
onnistuneesti järjestetyt neljät kisat. OB

Burkhart Grob.

Lentopaikat.fi-sivuston ensimmäinen lähestymisja laskeutumisvideo on Hangon lentokentältä.

LENTOTOIMINTA

PURJELENTO

BURKHART GROB
ON KUOLLUT
SakSalainen Grob on tuttu

lentokonemerkki varsinkin purje- ja
moottoripurjelentäjille. Mindelheimin
lentokonetehtaan perustaja ja pitkäaikainen johtaja Burkhart Grob kuoli
20. toukokuuta 90-vuoden ikäisenä.
Grobin ura lentokonevalmistajana
alkoi Standard Cirrus -purjekoneen
lisenssivalmistajana vuonna 1971.
Myöhemmin seurasivat muun muassa
Astir, Twin Astir, G109-moottoripurjekone sekä G115-koulumoottorikone.
G115:tä lukuun ottamatta nämä ovat
myös Suomessa tuttuja konetyyppejä.
Nykyään Grob-koneiden tuki on H3
Aerospace -nimisellä yhtiöllä. nr

HELIKOPTERIT

RUOTSIN POLIISI SAI
SEITSEMÄN BELL 429
-HELIKOPTERIA

LENTOPAIKAT.FI-SIVUSTOLLE LISÄTÄÄN
LÄHESTYMIS- JA LASKEUTUMISVIDEOITA
ilmailuliiton ylläpitämälle Lento-

paikat.fi-sivustolle on lisätty ensimmäinen
lähestymis- ja laskeutumisvideo Hangon
lentokentältä.
Videon on tehnyt experimental- ja
ultrakevyttoimikunnan puheenjohtaja Tom
Arppe, ja hän aikoo jatkaa videoiden teke-

mistä aluksi Etelä-Suomen kentillä.
Hangon video löytyy osoitteesta lentopaikat.fi/hanko-efhn.
Videot lisäävät turvallisuutta, sillä
niiden avulla tuntemattomalle kentälle
laskeutuva ilmailija voi tutustua kenttään
ennen reissun aloittamista. rt

Suomen Ilmailumuseo
sai yksityishenkilöltä

250 000 €
lahjoituksen.

Ruotsin
uusi
Ruotsin poliisin
poliisin uusi
Bell429-helikopteri.
429 -helikopteri.
Bell

bell on toimittanut peräti seitse-

män uutta Bell 429 -helikopteria Ruotsin
poliisivoimille. Tämä on Euroopan unionin suurin yksittäinen Bell 429 -laivasto.
Kyseisen 1+7-paikkaisen helikopterin
käyttö alkoi vuonna 2009, ja se on saavuttanut suosiota sekä poliisin käytössä että
kevyenä etsintä- ja pelastushelikopterina.
Ruotsalaiset helikopterit tulevat toimimaan
sekä poliisi- että pelastustehtävissä, myös
vuoristoseuduilla. Hankinnan yhteishinta
oli 440 miljoonaa kruunua. nr
5/2016 ILMAILU 9

SAAPUVAT
ARRIVALS
LIIKESUIHKUT

CIRRUS VISION JET LÄHESTYY TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ
Cirrus AirCrAftin kunnianhimoinen
Vision Jet VLJ -projekti (Very Light Jet)
lähestyy tyyppihyväksyntää ja tuotannon
aloittamishetkeä. Ensimmäinen sarjatuotantokonetta vastaava koneyksilö P1
lensi toukokuussa ensilentonsa Duluthin
lentoasemalta. Se täydentää kolmen edel-

lisen prototyypin konelaivastoa. P1-konetta
tullaan käyttämään tyyppikoulutusohjelman
kehityksessä sekä tyyppikoulutusta antavien
opettajien koulutukseen.
Tyyppihyväksynnän aikatauluun tuli viime vuonna viivettä koneen pelastusvarjojärjestelmän vaatimien testien johdosta, mutta

maaliskuussa FAA ilmoitti, että varjojärjestelmää ei olekaan pakko tosittaa oikealla
laukaisukokeella. Cirrus harkitsee tällaisen
kokeen suorittamista joka tapauksessa.
Seitsenpaikkaisen Vision Jetin prototyyppi lensi ensilentonsa vuonna 2008. nr

Cirrus Vision
Jet SF50 on
yksi harvoista
VLJ-konetyypeistä,
jotka ovat päässeet
sarjatuotantoasteelle.

RIIPPULIITO

RIIPPULIIDON SM-KILPAILUT
LENNETTIIN SURKEASSA SÄÄSSÄ
jestettiin Rautavaaran lentokeskuksessa
5.–11. kesäkuuta. Myrskyisän ja sateisen
sään vuoksi kilpailijat pääsivät lentämään
ainoastaan kolmena päivänä seitsemästä,
joten suomenmestaruusarvoon vaadittua pisterajaa ei saavutettu. Sääntöjen
mukaan kilpailussa tulee olla vähintään
kolme validia kilpailupäivää ja vähintään kahden pilotin on saatava yli 1 600
pistettä, jotta kilpailu saa suomenmestaruusarvon.
– Säät olivat sysisurkeat. Mikä
tahansa muu viikko tänä kautena olisi
ollut parempi, mutta kelejä ei voi tilata
etukäteen, järjestävän kerhon, Teekkareiden Ilmailukerhon Ville Räikkönen
harmittelee.
Kilpailuihin osallistui 15 pilottia, ja
voiton vei Lahden Ultra-Team kevytilmailijoiden Matti Eerola 1 331 pisteellä.
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Toiseksi sijoittui Pitkävuoren liitäjien
Vesa Lappalainen 1 232 pisteellä ja
kolmanneksi Tekkareiden Ilmailukerhon
Pasi Hynynen 1 166 pisteellä.
– Suuri kiitos kaikille järjestelyihin
osallistuneille ja kilpailijoille, jotka huonosta säästä huolimatta jaksoivat hyvällä
fiiliksellä koko viikon sekä Kuopion
lennonjohdolle, jonka kanssa saimme
sovittua hienosti ilmatilan käytöstä, Räikkönen kiittelee. oMA

Ville Räikkönen
lähestyy maalia
riippuliidon SMkilpailuissa.

Kuva: Vesa Lappalainen

riippuliidon sM-kilpAilut jär-

ILMAILUN SÄÄNTELY

BRITANNIA ESITTÄÄ
MEDIKAALIVAATIMUKSIEN
KEVENTÄMISTÄ
IsO-BRItannIan ilmailuviranomainen CAA UK on esit-

tänyt määräysluonnoksen, jolla kevennetään niin sanottujen
Liite II -ilma-alusten ohjaajien lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimuksia. Liite II -ilma-aluksiin kuuluvat muun muassa
ultrakevyet, itse rakennetut sekä vanhat museokoneet.
Uuden määräysluonnoksen mukaan medikaalin saamiseksi
riittää jatkossa, että pilotti täyttää netissä vakuutuksen, jossa
hän vakuuttaa täyttävänsä tavallisen ajokortin lääketieteelliset
vaatimukset. Tämä vakuutus on voimassa 70 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen se on uusittava kolmen vuoden välein.
Iso-Britannia jatkaa näin määrätietoista ilmailun sääntelyn
keventämistä. Aika näyttää, seuraako myös Suomi perässä.
Huomauttakoon, että uusi määräys ei koske EASA-lupakirjoja, joskin silläkin puolella Iso-Britanniassa on kevyempi
sääntely kuin Suomessa: esimerkiksi LAPL-medikaaliin riittää
yleislääkärin tekemä tarkastus. nR

PURJELENTO

PURJELENNON RACING-LUOKASSA
UUSI SUOMENMESTARI
ensImmäInen Räyskälä masteRs ja purjelennon 15

m SM-kilpailut lennettiin Räyskälässä 11.–18. kesäkuuta.
Lentopäiviä kertyi viisi kisojen alussa, jolloin kelit suosivat:
keskinopeudet nousivat jopa 130 kilometriin tunnissa. Kuudennesta päivästä alkaen kisaa haittasi sade, eikä loppupäivinä päästy lentämään.
Osallistujia oli 37, joista yksi Australiasta ja neljä konekuntaa Ruotsista. Kisaluokkina oli avoin luokka ja racingluokka, jossa lennettiin myös SM-kilpailut.
Racing-luokan suomenmestaruuden vei Hämeenlinnan
Ilmailukerhon Harri Hirvola 4 293 pisteellä. Nuorisoilmailijoiden Kristian Roine sijoittui toiseksi 4 281 pisteellä ja
Kuopion Ilmailuyhdistyksen Juha Sorri kolmanneksi 4 183
pisteellä.
Avoimen luokan voittivat Hämeenlinnan Ilmailukerhon
Martti Koivula ja Kai Kuusela 4 449 pisteellä. Hopea meni
Ruotsiin 4 390 pistettä lentäneille Peder Lindbomille ja Börje
Erikssonille ja pronssi heidän maanmiehelleen Markus Ganeville, jonka pistesaldo oli 3 904.
Kisoista valitaan osa Suomen edustusjoukkueen jäsenistä
vuoden 2018 MM-kilpailuihin Puolan Ostrowiin. Oma

Kuva: Pasi Pirttikoski

Diamond Dart-450 on uusi turbopropmoottorilla varustettu koulukone.
SOTILASKONEET

DIAMOND DART-450 ENSILENNOLLA
ItävaltalaInen Diamond Aircraft yllätti esittelemällä uu-

den DART-450 -turbiini-koulukoneen vain vuoden kestäneen
suunnittelun jälkeen. Ensilento tapahtui toukokuussa.
Kone on tarkoitettu sotilas- ja siviililentokoulutukseen, ja
se on Diamondin mukaan ensimmäinen kokonaan hiilikuiturakenteinen kone tähän käyttötarkoitukseen. Voimanlähteenä
on Ivchenko-Progress/Motor-Sich AI-450S-turbiini, jonka
akseliteho lentoonlähdössä on 500 hevosvoimaa. Viisilapainen
potkuri kiidättää koneen enimmillään 250 solmun (463 km/h)
nopeuteen. Toiminta-aika on peräti kahdeksan tuntia, ja kone
on taitolentokelpoinen +7/-5 G:n kuormituksiin saakka.
Sama moottori on käytössä myös Diamondin hiljattain
esitellyssä DA50-JP7-matkakoneessa, ja Diamond on varmasti
käyttänyt sen kokemuksia hyödyksi. Mielenkiintoinen uusi
tulokas turbiinikoulukone-markkinoille, joka on Diamondille
uusi alue. nR

VERKOSSA

VESIVEHMAAN ILMAILUPÄIVÄN
TUNNELMIA ILMAILU.FI:SSÄ

lahtI-vesIvehmaan kentällä järjestettiin ilmailupäivä

ja fly in lauantaina 11. kesäkuuta. Lue Pasi Pirttikosken kirjoittama verkkojuttu tapahtumasta sekä vierailijoiden kommentit
osoitteessa ilmailu.fi! Oma
LISÄÄ LAJEISTA!

www.ilmailu.fi
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KENTTÄ

TEKSTI LASSE TUORILA KUVAT AARNO ISOMÄKI

Hämeenkyrön lentokenttä
ilmasta käsin.

LIIKESUIHKUT

HONDAJET SAI EASATYYPPIHYVÄKSYNNÄN

Honda aircraftin uusi liikesuihku HA-420

HondaJet sai toukokuussa eurooppalaisen EASA-tyyppihyväksynnän. Tämän merkkipaalun
myötä uutta konetyyppiä voi nyt rekisteröidä
EASA-maissa. Honda on myös perustanut huolto- ja tukiverkoston Eurooppaan, johon kuuluu
aluksi kolme yhteistyökumppania. HondaJet sai
vastaavan FAA-tyyppihyväksynnän Yhdysvaltojen viranomaisilta viime vuoden marraskuussa.
Näin vuonna 2003 ensilentonsa lentänyt konetyyppi on vihdoin hyväksytty liikenteeseen sen
päämarkkinoilla.
Koneeseen mahtuu ohjaajan lisäksi kuusi
matkustajaa ja se on hyväksytty toimimaan
yhden ohjaajan miehistöllä. nr

Lentopaikan platta.

EDUNVALVONTA

HÄMEENKYRÖN LENTOKENTTÄ (EFHM)

ILMAILULIITTO SAI
EDUNVALVONNAN
ASIANTUNTIJAN

hämeenkyrön lentokenttä valmistui 1980-luvun alussa.

Suomen ilmailuliiton

Vuonna 1970 perustettu Hämeenkyrön lentokerho on toiminut siellä
alusta lähtien, kun kerho siirtyi sinne Haverista. Kentällä on toiminut
aikojen saatossa muitakin lentokerhoja, joista monet ovat antaneet
lentokoulutusta. Siihen kentällä onkin mainiot mahdollisuudet, sillä
lyhyehkön lentomatkan päässä sijaitsevat Teiskon, Jämin ja TamperePirkkalan kentät.
Kenttä sijaitsee hiekkaharjulla, jolla on hyvät ja huonot puolensa:
maaperän ansiosta kenttä ei juurikaan roudi ja pysyy näin hyvässä
kunnossa, toisaalta kenttä on pohjavesialueella, mikä on kiristänyt lupia
entisestään. Eniten tuhoa kentälle ovat tehneet lähinnä mopopojat,
jotka sotkevat kumeillaan lentokenttämerkintöjä.
– Kentän polttoainepiste on jouduttu poistamaan ja täällä ei saa
varastoida polttoainetta, toteaa kentän päällikkö Jukka Pälvimäki.
Myös erilaiset auto- ja moottoripyöräkilpailutapahtumat on jouduttu lopettamaan kentällä tiukentuneiden ympäristömääräysten vuoksi.
Parhaillaan kentälle laaditaan ympäristösuunnitelmaa.
Hämeenkyrön lentokerhoon kuuluu myös Tampereen RC-lentäjät,
joka käyttää kenttää ahkerasti. Kerhoon ovat liittyneet myös lähiseudun
varjoliitäjät.
Kerholla oli aikoinaan myös palolentotoimintaa, mutta se on siirtynyt kaupalliselle toimijalle.
Kentällä säilytetään hälytyslaittein varustetussa hangaarissa kahdesta neljään kerholaisen konetta.
Kentän koordinaatit ovat 614123N 0230427E. Kiitotie on asvalttia/
soraa ja 950 x 18 metriä. Kentän korkeus merenpinnasta on 137 metriä.
Kaikki Suomen korpikentät: www.lentopaikat.fi
LISÄÄ LAJEISTA!

www.ilmailu.fi
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uudeksi edunvalvonnan
asiantuntijaksi valittiin
kesäkuussa tikkakoskelainen Juha ”Silva”
Silvennoinen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään
15. elokuuta.
Silvennoinen on 55-vuotias pitkäaikainen
ilmailija, joka sekä harrastaa että tekee ilmailutyötä ammatikseen.
Edunvalvonnan edellyttämää kokemusta Silvennoisella on Ilmavoimien Esikunnan, Kittilän
lennonjohdon päällikön ja monien ilmailukerhojen sekä muiden yhdistysten hallintotehtävissä
toimimisen kautta.
– Edunvalvonta kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden monien haasteiden vuoksi. Niistä merkittävimpiä kaikkien lajien kannalta ovat ilmatila- ja
lentopaikkakysymykset, Silvennoinen sanoo.
Ilmailuliitto on Silvennoisen mielestä harrasteilmailun vanhimpana valtakunnallisena vaikuttajana tehokkain taho etsimään ratkaisuja alan
haasteisiin yhdessä eri lajien harrastajien kanssa.
Edunvalvonnan asiantuntijan tehtäviä tulevat
olemaan lausuntojen ja kannanottojen koordinointi ja valmistelu sekä liiton toimielinten
avustaminen edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Niin ikään hän koordinoi kansainvälistä yhteistyötä ja avustaa siihen osallistuvia
delegaatteja.
Liiton sisällä tehtäviin kuuluu paikallisen
tason yhteistyö lento- ja lennätyspaikkoja koskevissa edunvalvonnan asioissa. rt

PINNALLA

SUIO
finaalissa

SUIO Oy:n toiminta on
käytännössä päättynyt. Yhtiö jätti
kesäkuussa konkurssihakemuksen.
Mitä oikein tapahtui ja tapahtuu?
Kysymyksiin vastaa Suomen
Urheiluilmailuopiston hallituksen
puheenjohtaja Peter Tähtinen.

TEKSTI LASSE TUORILA

1. Miksi SUIO Oy lopetettiin?

SUIO Oy on edelleenkin olemassa. Koska yhtiössä
ei ole enää EASA:n huoltotoiminta-asetuksen määräämiä vastuuhenkilöitä, se on menettänyt toimilupansa, eikä voi harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiössä
on ollut johtamisongelma, kun toimintaa ei ole parin
viimeisen vuoden aikana johdettu, eikä resursoitu
toimiluvan edellyttämällä vavalla.

2. SUIOn tiedotteen mukaan ”päätöksen
taustalla on toimintaympäristön muutos”.
Miten toimintaympäristö on muuttunut?

Viranomainen tarjoaa nykyisin huolto-ohjelmien
mallit koneiden omistajille. Ohjelmaa ei tarvita
ollenkaan, jos koneen omistaja valitsee niin sanotun
MIP-vaihtoehdon. Omistaja pystyy edelleenkin
valvomaan itse lentokelpoisuutta. Jatkossa erillinen
ARC-tarkastustoiminta tulee tyrehtymään, kun
mekaanikko voi kuitata huollossa koneen lentokelpoiseksi.

3. Osa asiakkaista on maksanut SUIOn
palvelusta ennakkoon. Mitä maksuille tapahtuu?
Onko maksuja jo palautettu?

SUIO Oy on nyt maksukyvytön. Suomen Urheiluilmailuopisto on päättänyt palauttaa asiakkaille
vuoden 2016 valvontasopimusmaksut. Asiakkaita
on tästä informoitu. Opisto palauttaa maksetut summat SUIOn asiakkaille sitä mukaa, kun asiakkaat
ilmoittavat pankkiyhteystietonsa. Palautusmäärä on
runsaat 3 000 euroa.

4. Miksi suosittelette ALMT:tä SUIO Oy:n
palveluiden jatkajaksi? Onko verovelkojen
kanssa kamppaillut yhtiö hyvä tarjoamaan
mielekkään palveluratkaisun?

ALMT on jo aiemminkin ottanut hoitaakseen SUIOn entisiä asiakkaita, ja heillä on hyvin toimiva palvelukonsepti, johon luotan täysin vuosikymmenen
jatkuneen yhteistyön perusteella. Minulle toimitetun
selvityksen mukaan yhtiö on selvinnyt sitä kohdanneen kapeikon verottajan kanssa.

5. Onko ALMT:n palvelu huolto-ohjelmien
ylläpitoon vastaavaa kuin SUIOn aiempi palvelu?

Ei ole. Palvelu on nyt kauttaaltaan ammattimaisempaa. SUIOn palvelu oli, niukkojen resurssien ja

vääristyneen johtamiskulttuurinsa vuoksi, enemmän
harrastustoimintaa ja enemmän sattumanvaraista.
ALMT tarjoaa ilmailun monialayrityksenä huoltoohjelmiin ja valvontaan tehokkaamman konseptin.

6. Miten hyvin mielestäsi lentokelpoisuuden
valvontaa hoidetaan nyt Suomessa, SUIO Oy:n
lopettamisen jälkeen?

Uskoakseni joka suhteessa paremmin. SUIO on
ollut jossakin määrin poikkeuksellinen organisaatio,
jota myös ilmailuviranomainen näyttää käsitykseni mukaan kohdelleen hiukan eri kriteereillä kuin
kaupallisia yrityksiä. Muissa G+I-yhtiöissä valvonta
on ollut aitoa liiketoimintaa. SUIO Oy on valvonut lähinnä purjekoneita, joita omistajat ovat itse
huoltaneet.

7. Onko Suomen urheiluilmailuopiston Fici-Copykohu vaikuttanut SUIO Oy:n toimintaan?

Opiston kärsimä rikosperusteinen runsaan 200
000 euron vahinko ei ole vaikuttanut SUIO Oy:n
saamaan rahoitukseen. SUIO Oy:llä ei ole ollut valokopiokonetta. SUIOn piti (tai olisi pitänyt) saada
rahoituksensa asiakkailtaan, ei Suomen Urheiluilmailuopistolta. Esitutkinta aiemman toimitusjohtajan sangen luovista taloudellisista toimista opiston ja
SUIOn välillä on juuri päättynyt.

8. Mikä oli SUIO Oy:n taloudellinen
tilanne lopettamishetkellä?

Käytännössä yhtiöllä on enemmän velkaa kuin omaisuutta eikä uutta liiketoimintaa ole näköpiirissä.

9. SUIOn ja opiston tiimoilta käydään ilmailun
keskustelupalstoilla varsin värikästä keskustelua.
Miksi tässä tuntuvat tunteet olevan niin kuumana?

SUIO on harrasteilma-alusten omistajien tarpeisiin
luotu yritys, joka on voimakkaasti profiloitunut
Räyskälään. Opiston kotipaikan muuttaminen
Lopelta Helsinkiin on osaltaan nostanut tunteita ja
herättänyt perusteettomia pelkoja siitä, että Räyskälä
menettäisi jotakin. Tässä tunnekuohussa on myös
nähtävissä selviä ylilyöntejä, kun eräät tahot ovat
kuulemani mukaan jopa suunnitelleet ryhtyvänsä
kilpailemaan opiston kanssa järjestämällä jatkossa
kursseja Räyskälässä omaan lukuunsa – vastoin
SIL:n hyväksyttyä strategiaa.
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Keräilijän projektina

Douglas
DC-6
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Jos esiintyy samassa kuvassa
näyttelijä John Waynen kanssa ja
omalla etupihalla makaa miltei täydellinen
DC-6:n ohjaamo, on varmasti nähnyt
maailmaa. Pekka Kauppi on, ainakin
Amerikkaa, josta hän toi peltikaunottaren
pihalleen Suomeen.
TEKSTI LASSE TUORILA KUVAT LASSE TUORILA JA PEKKA KAUPPI
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1

pienemmälläkin vaivalla ja rahalla voisi harrastaa

ilmailua. Pekka Kauppi, 76, ei enää lennä pienkoneilla. Silti jalat
liihottavat vankasti yläilmoissa kotipihalla Tervakoskella, kun hän
istuu DC-6:n pilotin penkillä.
– Syksyllä, kun laittaa mittarivalot päälle, ja ulkona on pimeää,
voi kuvitella lentävänsä jossain Atlantin päällä.
Kauppi lensi ensimmäisen kerran Atlantin yli parikymppisenä
nuorukaisena vuonna 1960 SAS:n Douglas DC-7C -koneella.
Siirtolaispaperit hän oli lähettänyt vetämään Yhdysvaltoihin jo viisi
vuotta aikaisemmin. Lentogeenit olivat jo tuolloin olemassa, sillä
isä oli radiomonttööri Ilmavoimissa.
Elettiin vuotta 1969, kun Kauppi sai oman lentolupakirjan. Tutuiksi tulivat monet Cessnat ja Yhdysvaltojen ilmatila. Terveyssyistä
hänen piti kuitenkin luopua lupakirjastaan.
– Olin käynyt Suomen armeijan, ja siellä ei ammunnoissa
paljon käytetty kuulosuojaimia. Sama juttu USA:n armeijassa, jossa
olin pari vuotta. Amerikan lakien mukaan lääkäri ei antanut minulle enää lupaa lentämiseen, se oli vuonna 1971. Pärjään kyllä hyvin
maan pinnalla kuulolaitteella. Toki haikailin lentämisen perään,
mutta sitten piti vain ruveta leikkimään lentämistä.
Kaupin leikistä on tullut vakavaa keräilytoimintaa. Täysin
pelkkänä kuusimetrisenä peltikuorena maahan vuonna 2007 tullut
DC-6 on saanut täydellisen mittariston, radiolaitteet, penkit, ikkunat ja muut aikoinaan puuttuneet osaset. Seuraava etappi on muuttaa kone simulaattoriksi. Ohjelmia tekevällä PMDG Simulationsilla
on DC-6B:stä jo valmis betaversio. Toki Kaupilla on tietokoneessaan Just Flightin DC-6-versio ahkerassa ajossa.
– Tämä kone pitäisi periaatteessa saada sisätiloihin pimeään.
Sitten projektoreilla heijastettaisiin kuvat screenille. Hollannissa
on firma, joka tekee mittareita, jotka voidaan yhdistää simulaattoriin. Jos nyt ensiksi saisi tärkeimmät lentämiseen liittyvät mittarit
toimimaan aidosti. Rahakysymyshän tämä on. Minulla on vain
pieni eläke.

Pommikone A26 jenkkitallissa

Kun Kauppi lähti nuorena miehenä Amerikkaan Riihimäeltä, ei
hän oikein tiennyt, mitä odottaa. Mutta tuota pikaa hän kuvasi jo
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Disneylle ja myös esiintyi eri elokuvissa. Noilta ajoilta on muisto
yhteiskuvasta John Waynen kanssa vuodelta 1971. Pääsipä Kauppi myöhemmin esittämään laitapuolen kulkijaakin TV-sarjaan CSI
New York. Ja mies on esiintynyt myös TV-mainoksessa Japanissa.
Lentolupakirjan Kauppi hankki Kaliforniassa. Siellä hän kävi
myös taidekoulun ja maalaa sekä valokuvaa yhä muun muassa
koruja ja muotia ahkerasti.
Kun lentolupakirja lähti, astui sisään hamsteri. Mies alkoi kerätä yhtä jos toistakin lentämiseen liittyvää. Pian hänellä oli tallissaan
vuonna 1944 rakennetun kaksimoottorisen kevyen pommittajan
A26:n ohjaamo. Ja Orlandossa kuvaamassa ollessaan hän kävi joka
viikonloppu Cape Kennedyn avaruuskeskuksessa.
– A26:een oli vaikea hankkia osia. Siksi myin sen pois.
Marraskuussa 1989 Kauppi saapui takaisin Suomeen keskelle
alkavaa lamaa. Hänen vaimonsa oli kuollut, eikä jälkikasvua ollut.
Hän asettui ensin ikääntyvän äitinsä luo Tervakoskelle, mutta löysi
pian lähistöltä omakotitalon, johon asettui.
Ja tuon talon pihaan oli vielä asettuva DC-6.

DC-6 Australiasta Yhdysvaltoihin

Douglas aloitti DC-6-koneiden toimitukset American Airlinesille ja
United Airlinesille marraskuussa 1946. DC-6 oli tärkeä konetyyppi
myös SAS:lle, kun se loi ensimmäistä reittiverkostoaan pohjoisnavan ylitse. SAS oli ehtinyt tilata uusia kuutosia, kun markkinoille
tuli jo seiskamalli. Niinpä sen tilaamat neljä DC-6:tta lähtivät suoraan valmistuslinjalta Australiaan British Commonwealth Pacific
Airlinesille (BCPA). BCPA oli perustettu vuonna 1946 lentämään
Tyynenmeren reittejä Australiasta.
BCPA joutui taloudellisiin vaikeuksiin, ja sen toiminta lopetettiin vuonna 1954. Sen kolme konetta menivät TEAL-lentoyhtiölle.
Yksi näistä koneista, 43128 N90MA, oli siis nykyisin Kaupin pihalla nököttävä kone. Se toimi myöhemmin muun muassa palopommittajana metsäpalojen sammutuksessa. Lopulta kone varastoitiin
Arizonaan vuonna 1991, josta se myöhemmin ajautui Phoenixiin.
Kone romutettiin alkuvuodesta 2006, mutta sen nokka säästyi
joutumiselta oluttölkkien raaka-aineeksi. Oli siis Pekka Kaupin aika
astua areenalle.

Kone oli vain kasa
romua hiekkaerämaassa
Yhdysvaltojen Phoenixissa,
kun Kauppi saapui
noutamaan sen.

KONE OLI AIVAN TÄYNNÄ
HIEKKAA, LINNUNPESIÄ
JA ERÄMAAN RISUJA.

Kuva

Kuva

2

Kuva

Kuva

1 | Pekka Kaupin DC-6 saapui
hänen pihalleen Tervakoskelle
tammikuussa 2007.
2 | Ohjaamo on oma
maailmansa, jonne pääsee
näppärästi portaita pitkin.
3 | Kauppi on hankkinut
varaosia, muun muassa
mittareita ja hallintalaitteita,
pääosin huutokauppasivusto
eBayn kautta.

3
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1

1 | Kauppi sai hankittua
alkuperäisen kattoikkunan aikoinaan
poistetun tilalle. Siitä navigoitiin
seuraamalla tähtiä sekstantilla.
2 | Kauppi kerää kaikenlaista
lentämiseen liittyvää rekvisiittaa,
kuten eri lentoyhtiöiden
henkilökunnan univormuja.

Romuläjä hiekan seassa

Kun Kauppi sai vihiä koneen olemassaolosta, hän säntäsi saman
tien suuren veden taakse Phoenixin liepeille. Kone oli Kaupin
saapuessa aivan täynnä hiekkaa, linnunpesiä ja erämaan risuja.
Kuljetusvaiheessa se joutui vielä jättimyrskyyn Houstonissa. Hiekka muuttui koneen sisällä mutavelliksi ja tunkeutui joka kolkkaan.
Yhä edelleen tuota hiekkaa löytyy koneen uumenista.
– Kone kuljetettiin rekalla Houstoniin, josta se siirtyi laivalla
Saksan Bremeniin ja sieltä Turkuun. Sitten se tuli Hämeenlinnan
tullikamarin pihaan, tammikuussa 2007. Ensimmäisen talven se
sai olla aika rauhassa, kun oli niin kylmä, ettei sille oikein voinut
tehdä mitään.
Miltei kokonaan ikkunaton raato lojui nyt Kaupin autotallin
vieressä. Aikaa kului.
– Yksi päivä huomasin, että tuossa kadun toisella puolella
nostettiin isolla nosturilla tiiliä talon katolle. Sain sen nosturin
sitten nostamaan tuon nokan nykyiseen paikkaan. Tuli kiire, kun
piti tilata soraa, tasoittaa maa ja tehdä tuki rungolle.
Pikkuhiljaa koneeseen alkoi ilmestyä mittaristoa, penkkejä,
radiolaitteisto, ikkunoita ja muuta puuttuvaa.
– Tästähän oli poistettu kattoikkuna, josta aikoinaan Atlantin
yli lennettäessä katsottiin tähdistä sekstantin avulla sijainti. Löysin
sitten sellaisen käyttämättömän alkuperäispakkauksessaan vuodelta 1945. Sitten minulla on yksi lentokapteenikaveri Meksikosta,
jolla on samanlainen kone. Siltä minä sain ikkunoitakin tähän.
Rikottu tuulilasi piti korjata, ja kiinnittäminen paineistettuun
koneen runkoon ei ollut aivan yksinkertaista, mutta suomalaisella
sitkeydellä Kauppi selvisi siitäkin.

2

Hiljaa hyvää tulee

Suurimman osan koneen puuttuvista palikoista Kauppi on
löytänyt nettikauppa eBayn avulla. Myös kaveriharrastajat ovat
auttaneet.
– Minulla on onneksi kaikki manuaalit tästä koneesta. Joka
ainoa prikka näkyy niistä.

DC-6
Valmistaja

. ................................................................. Douglas

Aircraft Company

Valmistusvuodet .............................................................................................................1946–1958
Ensimmäiset koneet .................................... American Airlinesille ja United Airlinesille
Valmistusmäärä
Edeltävä malli

. ................................................................................

..................................... DC-4,

704 kpl

seuraaja DC-7, (myös DC-6A, B, C ja D)

Matkustajapaikat .................................. mallista riippuen 48–68, myös rahtiversio, paineistettu
800 hv Pratt & Whitney R-2800-CA-15 (4 kpl),

................................................................................................................ vesijäähdytys, 18 sylinteriä
Pituus

. ...........................................................................................

Siipien väli
Korkeus

30,66 m

....................................................................................... 35,81

m

............................................................................................ 8,66

m

Matkavauhti

. .......................................................................... 270

Max lentomatka
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kt, 501 km/h

...............................................................................

J

. ....................................... 1

7 376 km

K

Moottorit

Myös samanlaisen koneen (DC-6B-mallin) omistavan Red
Bullin mekaanikko ja lentäjät ovat tulleet tutuiksi. Yhtiö kutsui
Kaupin VIP-vieraaksi Malmin kentälle sen 70-vuotisjuhlapäivänä
katsomaan DC-6:tta. Mutta onpa Kaupin pitänyt lähteä Jenkkeihinkin miltei siltä istumalta, kun hän on saanut vihiä häneltä
puuttuvista paneeleista.
– Helpottaa matkustamista, kun minulla on myös Amerikan
kansalaisuus.
Ratit maksoivat yhteensä noin 900 dollaria, istuimet niin
ikään 900 taalaa. Radiolaitekin löytyi Sveitsistä tuhannella eurolla. Jokainen mittari on maksanut noin 50 dollaria.
Kauppi ei laske rahoja menetetyiksi, pikemminkin ne ovat
hänelle investointi. Myös kodin katon alta löytyy hieno kokoelma
muun muassa vanhoja lentoyhtiöiden merkkejä ja lentohenkilökunnan univormuja. Autotallia vasten nojaa valtava nokkapyörä,

AB

E

CD

Kauppi on saanut hankittua jotakuinkin
täydellisen mittariston koneeseensa.

ja tallissa ovat laskutelineiden luukut odottamassa asennusta.
Kaupin aarretta käy väki katsomassa jatkuvasti etenkin kesällä. Muun muassa Ilmailumuseon väki vierailee säännöllisesti
seuraamassa projektin etenemistä. Myös Australian ilmailumuseosta on käyty ihailemassa Kaupin kätten aikaansaannosta.
Kauppi myös maalaa edelleen: Seinillä on kauniita öljyvärija akvarellimaalauksia. Siellä täällä purkeissa on taimia kasvamassa bonsaipuutarhaa varten.
– Bonsai ei ole kiireisen miehen touhua, kun puut pitäisi
leikata oikeaan muotoon ja voi vain kerran vuodessa leikata.
Ei ole DC-6:nkaan entisöinti ollut hätäisen henkilön
harrastus.

FG

H
3066

3581
I

A

B

C

D-E

F

G

J

K

DC-6 lensi muun muassa Atlantin yli. Ensimmäiset
yksilöt valmistettiin vuonna 1946.

H
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Yhdysvaltain ilmavoimien (USAF)
352 Special Operations Wingin
MC-130J Command II oli yksi
päälentonäytöksen harvinaisimmista
vieraista. Yksikkö on erikoistunut
haastaviin kuljetustehtäviin erityisesti
vihamielisessä toimintaympäristössä.
Yksikkö voi esimerkiksi hakea
vihollislinjojen takaa alasammutun
lentäjän, kuljettaa erikoisjoukkoja,
toimittaa tarviketäydennyksiä tai
hakea haavoittuneita etulinjasta.
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Hornet ja Karjalan Lennoston
ilves, mitäpä muitakaan
merkkejä nuori fani
lentopuseroonsa tarvitsee!

6
1
0
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k
S
Arctic Eaglesin Miikka
Rautakoura Kuopion
taivaalla Pitts Model 12
-koneella. Vedeneyev M14P
-tähtimoottorilla varustettu
OH-XXL tunnetaan myös
nimellä Mörkö-Pitts.

ilmailuliiton päälentonäytös Tour de Sky

esitteli 17.–18. kesäkuuta Kuopion Rissalassa näyttävän kattauksen ilmailun eri osa-alueilta. Taivaalla
nähtiin yleisilmailua, lennokkeja, taitolentoa ja
sotilasilmailua.
Näytöksen vanhimmat lentokoneet olivat 1930-luvun VL Viima ja Douglas DC-3. Taitolennosta vastasivat muun muassa Arctic Eagles-, Baltic Bees- ja
Midnight Hawks -ryhmät. Yleisöä eniten kiinnostanut sotilasilmailuesitys oli ehdottomasti Ilmavoimien
F-18 Hornet. Maanäyttelyn mielenkiintoisin lentokone oli Yhdysvaltojen ilmavoimien CV-22B Osprey.
Muuten maanäyttelyssä esittäytyivät niin lentokoulut
kuin ilmailumuseotkin.
Viikonlopun sää oli vaihteleva: sadekuurot ja
auringonpaiste vuorottelivat. Sateesta on tullut jo
lähes perinne päälentonäytöksessä, mutta onneksi
sanonnan mukaisesti kesä kuivaa sen minkä kastelee
ja yleisön rento lentonäytöstunnelma säilyi sadekuurojenkin aikana. Lento-ohjelma vietiin pääosin läpi
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Rajavartiolaitos sai käyttöönsä alkuvuodesta kaksi uutta Airbus Helicopters
AS332L1e Super Puma -helikopteria.
OH-HVP teki tyypin ensiesiintymisen
suomalaisessa lentonäytöksessä.
Ohjelmaan kuului muun muassa
veden pudotus sammutuspussista ja
pintapelastajan vinssausnäytös.

Taitolentoryhmä Arctic Eagles
esiintyi Kuopiossa kolmella
koneella. Ryhmässä lensivät:
Raimo Nikkanen, Tapio
Pitkänen ja Miikka Rautakoura.
Ryhmän näyttävään ohjelmaan
kuului niin osastolentoa kuin
soolo-osia.

Näyttävä L-39 Albatros -koneilla
lentävä taitolentoryhmä
Baltic Bees oli jälleen mukana
päälentonäytöksessä. Ryhmän esitys
on vauhdikas yhdistelmä loistavaa
viihdettä ja taitoa. Sekä alan
asiantuntijat että suuri yleisö pitävät
Baltic Bees -taitolentoryhmää yhtenä
Euroopan parhaista suihkukoneilla
lentävistä taitolentoryhmistä.
VERKOSSA

MITEN 71-VUOTIAALTA
SUJUU TAITOLENTO?
Katso Arctic Eagles -taitolentoryhmässä lentävän Raimo
Nikkasen päälentonäytöksessä
kuvattu videohaastattelu
osoitteessa ilmailu.fi!
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Ilmavoimien ylpeys, taitolento-osasto
Midnight Hawks, kuului itseoikeutetusti
päälentonäytöksen esiintyjiin. Osaston johtajana
kaudella 2016 toimii kapteeni Henri Vormisto.
Hänen vasemmalla siivellään lentää kapteeni
Heikki Kankkio ja johtokoneen oikealla puolella
kapteeni Marc Fuss. Muodostelman takimmaista
konetta ohjaa kapteeni Tapani Parvio.

Saksan merivoimien
P-3 Orion löytää sukellusveneet,
ja toimii tarvittaessa myös
lentonäytöskatsomona.

TAIVAALLA NÄHTIIN
YLEISILMAILUA, LENNOKKEJA,
TAITOLENTOA JA
SOTILASILMAILUA.
suunnitellusti säästä huolimatta, ja yleisö sai pääsylippurahoilleen vastinetta. Järjestäjien mukaan lauantai
oli näytöspäivistä suositumpi.
Monelle kuopiolaiselle ja ilmailusta kiinnostuneelle
näytöksen sykähdyttävin hetki oli, kun Romanian ilmavoiminen MiG-21 Lancer kohosi taivaalle. MiG-21 oli
35 vuoden ajan Suomen ilmapuolustuksen kulmakiviä.
Konetyyppiä käytti Karjalan Lennoston Hävittäjälentolaivue 31 Rissalan tukikohdassa Kuopion lentoasemalla.
Yleisö seurasi hartaana, kuinka MiG:n jälkipolttimen
kumu kaikui viimeistä kertaa Savon taivaalla.

Ilmavoimien tuleva hävittäjähankinta näkyi
näytöksessä. Kaikki HX-hankkeessa mukana olevat
lentokonevalmistajat – BAE Systems, Boeing, Dassault, Lockheed Martin ja Saab – esittelivät koneitaan
maanäyttelyalueella. Hävittäjäehdokkaista paikalla
oli kolme Saab Gripen -konetta ja kaksi Eurofighter
Typhoonia. Gripen myös esiintyi lentonäytöksessä.
Monen HX-hanketta seuraavan mielessä pyöri varmasti kysymys: Oliko Kuopion lentonäytös tapahtuma,
jossa lensi Hornetin edeltäjä, Hornet ja sen tuleva
seuraaja?
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Suomen ilmavoimien F-18 Hornet
on suuren yleisön suosikki
lentonäytöksissä. Vuoden 2016
Hornet -esityslentäjä on Karjalan
Lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n
kapteeni Ville Hirvonen.

Maanäyttelyn mielenkiintoisin
lentolaite oli CV-22B Osprey. Kone on
niin sanottu tilt-rotor-lentokone. Se
luokitellaan Yhdysvaltojen ilmavoimissa
lentokoneeksi mutta siipien päissä
olevat kääntyvät moottorit ja valtavat
potkurit mahdollistavat pystysuoraan
nousun ja laskun.
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YLEISÖ SEURASI HARTAANA,
KUINKA MIG-21-HÄVITTÄJÄN
JÄLKIPOLTTIMEN KUMU
KAIKUI VIIMEISTÄ KERTAA
SAVON TAIVAALLA.

MiG-21 palasi vielä kerran Suomen
taivaalle ja Kuopioon. Romanian
ilmavoimat toi näytökseen kaksi
MiG-21 Lancer -konetta. Tämän
voi sanoa varmuudella olevan
konetyypin viimeinen esiintyminen
Suomessa. Romania on viimeisenä
eurooppalaisena käyttäjänä
luopumassa MiG-21-kalustosta.

Britannian kuninkaalliset ilmavoimat
toivat Kuopioon kaksi Eurofighter
Typhoon FGR.4 -taistelukonetta, jotka
olivat nähtävillä maanäyttelyssä.
Typhoon on mukana, kun Ilmavoimien
Hornet-hävittäjille etsitään seuraajaa.

Kaikki viisi HX-hankkeessa
mukana olevaa lentokonevalmistajaa esittelivät omia
hävittäjiään näyttelyosastoillaan.
Hävittäjäehdokkaista ilmassa
nähtiin Saab Gripen C. Ruotsin
ilmavoimat toi näytökseen
Gripen C - ja Gripen D -koneita.
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Pyörätuolissa
taivaalle
vuonna 2011 Espanjan Algodonalesin

varjoliitostarttiin rullailee pyörätuolilla mies,
joka esittäytyy suomalaisille varjoliitoturisteille. Hän moikkaa tutut, kertoo nimekseen Jari
Nieminen ja lausahtaa ”jaa, lähetään lentää”.
Ihmettelyn jälkeen tarjoan käteni miehelle ja esittelen itseni. Puolen tunnin päästä
olen auttamassa uutta varjoliitoystävääni
hänen startissaan.

Nuoruuden
ilmailuhaaveet todeksi

– Se oli 14-vuotiaalle ilmailusta haaveilevalle ja innokkaalle liikkujalle kova paikka, Jari
Nieminen muistelee vuonna 1990 sattunutta
onnettomuutta, jossa hän halvaantui alaraajoistaan kovassa crossipyörän ja ralliauton
kolarissa.
Ilmailu jäi haaveilun tasolle, kunnes
lukuisia vuosia myöhemmin Nieminen sai
käsihallintalaitteet purjelentoon. Laji ei
kuitenkaan sangen nuorta miestä innostanut,
vaikka mietteissä oli vahvasti työ ilmailun
parissa. Lopulta ilmailu-ura ei vienyt miestä
mukanaan, vaan hän kouluttautui ATKasiantuntijaksi.
Kymmenen vuotta onnettomuuden
jälkeen pyörätuolissa istuva miehenalku
lähti varjoliidon aloittaneen isänsä mukaan
kentälle. Alussa he istuivat hinauskaluston
kyydissä ja opettelivat hinaamaan varjoliidintä ilmaan.
Tuli päivä, jolloin kentällä tuuli täydellisesti ja muut olosuhteet sekä oma mielentila
olivat kohdallaan. Porukka päätti, että nyt
kokeillaan, ja hetken päästä Niemisen pyörätuolin ja takapuolen väliin oli jo ilmestynyt varjoliitovaljaat.
– Ensimmäinen lento oli metrin korkeudella, ja se riitti kimmokkeeksi, naurahtaa
Nieminen.
Lennon jälkeen oli selvää, että varjoliitäminen alkaa. Se ei kuitenkaan ollut helppoa,
sillä Niemisen pyörätuoli ei soveltunut lentämiseen. Oli siis aloitettava oman lentävän
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pyörätuolin suunnittelu yhdessä avuliaan
riippuliitopilotin kanssa.
Kysellessään varjoliitokurssia pyörätuolissa olevalle, Niemisen tuleva kouluttaja
Ari Sahlström kertoi Suomessa jo käytössä
olevasta lentävästä pyörätuolista. Pyörätuolin
suunnittelu helpottui ja innostus lajiin kohosi
maksimiin.
Kouluttajat suhtautuivat myönteisesti
kurssille osallistuvaan pyörätuolipilottiin ja
sen myötä saamaansa uuteen haasteeseen.
Ilman hyviä ja asiaan uskovia kouluttajia ei
hommasta olisi tullut mitään.
– He kyllä pitivät palaveria hieman ennen
kuin koulutus varmistui, muistelee Nieminen.

Itse rakennettu
varjoliitopyörätuoli

Niemisen ensimmäinen varjoliitopyörätuoli Flychair oli Vesa Tolpan suunnittelema
erikoisrakennettu pyörätuoli, jossa pilotti
istuu normaaleissa tehdasvalmisteisissa ja
sertifioiduissa varjoliitovaljaissa. Pyörätuoli

LENTÄMINEN EI
EROA MITENKÄÄN
NORMAALISTA
VARJOLIIDOSTA.
JALKOJEN OSUUS ON
MUUTENKIN HYVIN
PIENI LAJISSA.

Jos et voi kävellä,
lennä. Alaraajoista
halvaantunut
Jari Nieminen ei
antanut jalkojen
toimimattomuuden
estää varjoliidon
aloittamista.
TEKSTI VILLE RUOKONEN
KUVAT VILLE RUOKONEN JA EIJA LEINO

on painopisteeltään erittäin matala, ja siinä on
paremmin varjoliidon startteihin ja laskuihin
soveltuvat pyörät, joiden avulla alaraajoista
halvaantunut pystyy starttaamaan ja laskeutumaan.
Vesa Tolppa oli jo ennen Niemistä alkanut lentää erikoisvalmisteisella pyörätuolilla.
Nieminen ei ottanut valmista tuolia vaan
rakensi oman. Sitä lähdettiin muokkaamaan
muun muassa poistamalla jouset. Niemisen
pyörätuolista tehtiin kevyempi ja erittäin soveltuva Suomessa yleisesti käytössä olevaan
starttitapaan eli hinaukseen.
Nieminen lensi tuolilla normaalisti
yhtenä oppilaista varjoliidon peruskurssin
vaatimat lennot ja sai vuonna 2003 varjoliitimen ”pahvit”.

Avustajaa tarvitaan vain starttiin

Tavatessani Niemisen vuonna 2016 jälleen
Espanjan auringon alla Vejer De la Fronterassa hänellä on jälleen uusi lentävä pyörätuoli. Nieminen asuu talvet Espanjassa, ja
siellä lentokokemuksen ja paikallisten pilottien vinkkien perusteella hän on yhdessä
varjoliitävän ystävänsä Marko Leinon kanssa
rakentanut uuden tuolin, joka soveltuu
täydellisesti rinnestartteihin.
Tuolista on nyt poistettu aikaisemmin
edessä olleet kääntyvät pyörät, ja tilalle on
laitettu vain yksi kääntymätön rulla.
Perinteiset varjoliitovaljaat väistyivät
innokkaiden rakentajien ja tuotekehittelijöiden työpöydältä, ja nyt pyörätuolin päällä
komeilevat kanoottivaljaat, joiden sisälle
jalat saadaan laitettua kokonaan.
Uusi malli on edellistä virtaviivaisempi ja
sitä kautta jopa helpompi lentää. Kanoottivaljaiden avulla pilotin asento on saatu
paremmaksi, vaikkakin oikeaa asentoa
haetaan vieläkin.
Lentäminen ei eroa mitenkään normaalista varjoliidosta. Jalkojen osuus on
muutenkin hyvin pieni lajissa: niitä ei juuri
tarvitse nousua ja starttia lukuun ottamatta.
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Pyörätuolin runko ei haittaa
lentämistä – se on vain
eräänlainen laskeutumisteline.
Niemisen valjaiden oikeaa
asentoa viilataan vielä, jotta jalat
saataisiin lennolla täysin suoraksi.

”PYÖRÄTUOLILENTÄJÄNÄ
TARVITSEN VÄHÄN YLIMÄÄRÄISTÄ
ROMUA MUKAAN.”
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Pätevä starttiavustaja on todella
tärkeä. Avustaja toimii jalkoina
sekä siirtää ja ohjaa pilottia oikeaan
suuntaan lentoonlähdössä.

Jalat on kiinnitettävä vaijaisiin ja runkoon
hihnalla niin, että ne eivät pääse heilumaan
lennon aikana, sillä asennon korjaaminen lennon
aikana on melkein mahdotonta.

Liidintä lennetään käsissä olevilla jarrukahvoilla sekä hieman myös painopistettä
kallistaen. Kun kädet toimivat, silloin
toimivat myös ohjaimet. Niemisellä ei ole
myöskään hirveästi ongelmia painopisteen
muuttamisessa.
Pyörätuolipilotti kaipaa hieman apua
lennon valmistelussa ja päättämisessä sekä
tavaroiden nostelussa autosta. Olennaisin
asia ovat startit, joita ei voi suorittaa ilman
avustajaa. Siiven nostossa ylös tarvitaan
vetävää voimaa, ja siiven kääntyessä hieman
sivulle pitäisi ottaa sivuaskeleita.
– Osaava avustaja pystyy tekemään nämä
molemmat puolestani.

Käsikäyttöinen
speed-kahva testissä

Nieminen pystyy lentämään tällä hetkellä
vain tietynlaisissa olosuhteissa. Tuuli ei voi
olla liian kova, ja sen nopeutta on varsinkin
rinnelennossa koko ajan tarkkailtava normaalia varjoliitäjää enemmän. Normaalisti
tuulen koventuessa varjoliitäjä pystyy speedpoljinta jaloilla painamalla muuttamaan
siiven kohtauskulmaa ja näin saamaan
liitimelle lisää nopeutta. Koska Nieminen
ei voi muuttaa kohtauskulmaa, hänen on
mentävä ennakoiden laskuun rinnelennossa,
jossa laskeutumisalue on yleensä edessä.
Tämä tarkoittaa sitä, että lennot saattavat
jäädä lyhyiksi.
Varjoliitotehtaat joutuvat teettämään monia testejä valmistamilleen liitimille ennen
kuin ne saadaan laittaa kuluttajille myyntiin.
Nieminen on lähestynyt liidintehtaita, mutta siiven räätälöiminen ja virallisesti myyntiin tuominen vain marginaaliselle määrälle
harrastajia on liian työlästä ja vaikeaa.
Tehtailla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta
muuttaa speed-polkimia käsikäyttöisiksi.
Vejer De la Fronterassa otamme
Niemisen liitimen ulos ja asennamme

speed-kahvat, jotka olen tuonut mukanani
Suomesta. Asennus on lastenleikkiä, ja idea
toimii maassa testatessamme. Lähetämme
Niemisen ilmaan, ja välitön ilmasta kuuluva
palaute kertoo speed-kahvojen toimivan.
Liitymme itse mukaan ilmaan omilla
liitimillämme ja nautimme Espanjan auringonlaskusta ilmasta käsin. Illan kruunaa
vielä se, kun Marko Leinon kanssa saamme
ohjattua Niemisen tekemään elämänsä
ensimmäisen top landingin näin ahtaaseen
paikkaan. Top landing on rinne- tai vuoristolentämisessä tehtävä haastava laskeutuminen takaisin starttipaikkaan tai uuden
startin mahdollistavaan paikkaan, yleensä
mäen huipulle. Riemulla ei ole rajaa!

Moottori mullisti lentämisen

Vuoteen 2014 asti Nieminen luuli, että
moottoroitu varjoliito ei ole hänelle mahdollista. Sitten hän kuuli P.AP-varjoliitomoottorista ja saman valmistajan tekemästä
erittäin keveästä trikestä, eli T-kirjaimen
muotoisesta pyörillä varustellusta alustasta,
joka voidaan kiinnittää valmiiseen reppumalliseen varjoliitomoottoriin. Putkikassiin
mahtuva alusta painaa vain 10 kiloa, ja sen
liittäminen moottoriin ei vaadi muun lentokaluston muuttamista saati lisää vaatimuksia kuljetuskaluston suhteen.
Nieminen päätti ryhtyä lentämään enemmän myös Suomessa ja aloitti moottoroidun
varjoliidon kurssin. Kurssi osoittautui erittäin isoksi asiaksi Niemisen lentämiselle, ja
jo ensimmäisenä kesänä lentämisen määrä
ainakin viisinkertaistui.
Myöskään trikelentäminen ei eroa paljoa
kävelevän pilotin lentämisestä. Suurin ero
normaaliin trikestarttiin on se, että jalat on
sidottu kiinni ja etupyörää ei voi kääntää.
Nieminen ei kuitenkaan tunne tarvitsevansa
eturenkaan ohjaamista. Avainasemassa on
startin valmistelu avustajan kanssa erittäin

hyvin ja se, että lähtee ilmaan nopeasti
käyttäen kaiken moottorista saatavan tehon.
Jos siipi lähtee sivuun, on keskeytyspäätös
tehtävä herkemmin kuin muiden.
Niemisen tyttöystävä on avustajakoulutuksessa. Hän ei mieli itse lentämään mutta
opettelee mielellään avustajaksi.
Myös läheltä piti -tilanteita on kuulunut
lajiin. Päällimmäisenä Niemisellä on mielessä tapaus, jossa lentoonlähdön jälkeen
moottorin tehot eivät riittänetkään, vaan
siipi lähti laskemaan ja pilotti oli erittäin
lähellä osua maahan. Tämän seurauksena
Nieminen vaihtoi moottorinsa isompaan, ja
nyt työntöä piisaa tarpeeksi ja lentäminen
on muuttunut vielä asteen verran turvallisemmaksi suurentuneen konetehon takia.
Niemisen mukaan pieni ja kevyt moottori ei
ole aina se paras juttu.
Se, että moottoroitu trikelentäminen on
mahdollista myös jaloistaan halvaantuneelle,
on kaikista haasteista huolimatta mahtava
asia.
– Pyörätuolilentäjänä tarvitsen vähän ylimääräistä romua mukaan, ja se on parasta,
että jalkojen sijasta pyörät kerkeävät aina
kaikkeen mukaan…myös lentäessä.
Jos et voi kävellä, lennä.

JARI NIEMINEN
○ Syntynyt 1976
○ Kotipaikkakunta Padasjoki
○ Asuu talvet Espanjan Fuengirolassa
ja kesät Suomessa
○ Vapaalentotunteja hieman yli 100
○ Moottorilentotunteja noin 130
○ Lentää vapaalentoa pääasiassa Espanjassa
ja harrastaa lisäksi moottorivarjoliitoa EteläSuomessa
○ Kilpailee autourheilussa mikroautolla
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Turvallisuus
TEKSTI TAPIO KIMANEN KUVAT ISTOCK
JA PETTERI PATOLINNA

Lentäminen
AFIS- ja
korpikentille on
periaatteessa
vapaata puuhaa.
Kaikkien
ilmailijoiden
on kuitenkin
syytä tiedostaa
käytännöt, joilla
yhteistyö toimii.

A

AFIS-kenttien ympärillä on G-ilmatilaa, joka on määritelty RMZ-alueeksi. Lennonjohtopalvelua ei siis anneta. Koneessa on
kuitenkin oltava radio, ja lentäjä on velvollinen kertomaan aikomuksistaan.
Kun AFIS-kentälle on tulossa IFR-liikennettä, paikalla on oltava lennonneuvoja, joka
koordinoi liikennettä ilman lennonjohtajan
valtuuksia. Käytännössä tämä tapahtuu siten,
että alueella lentävien koneiden ohjaajat
keskustelevat keskenään ja sopivat marssijärjestyksestä. Porrastus kahden ammatti-

reiskan ohjaaman koneen välillä onnistuu
yleensä kuin valssi kesällä, mutta liikenteen
lisääntyessä tilanne saattaa vaikeutua varsinkin, jos paikkailmoitukset tai arviot ovat
epämääräisiä tai epäluotettavia.
Kahden IFR-koneen ohjaajat voivat
sopia esimerkiksi korkeusporrastuksesta,
joka pidetään, kunnes ollaan näköyhteydessä tai ohitus on varmistettu. Lähtevä kone
voi tehdä nousukaarron pois päin saapuvan
koneen reitiltä, kunnes korkeusporrastus
on saavutettu. Nopeampi kone päästetään
reitille ensimmäisenä ja niin edelleen.
Kaikesta tästä päästään yleensä helposti
sopuun. Ikävä kyllä kaikki ilmailijat eivät
osaa ajatella tilannetta kokonaisuuden kannalta. Liikennekoneen ohjaamossa tuntuu
hassulta katsoa eteen kiilaavaa pikkupärrää,
jonka nousua ja aikeita odotellaan moottorit käyden joskus useita minuutteja.
Kerran liikennekoneen edellä lähtenyt
pikkukone poistui taajuudelta heti lähdön jälkeen kertomatta korkeuttaan tai
paikkaansa. Eikä taidettu kiitellä sitäkään
kanssailmailijaa, joka ilmestyi 10 minuuttia
ennen arvioimaansa aikaa tekemään läpilaskua vastakkaiselle kiitotielle IFR-koneen
ollessa pitkällä loppuosalla. G-ilmatilassa
ei anneta eikä saada selvityksiä – eivätkä
säännöt kiellä lentämästä omia polkujaan,
mutta oman ja muiden ilmassa liikkuvien
turvallisuuden vuoksi yhteistyön pelisääntöjen ymmärtäminen on tärkeää.
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Korpikenttä kuulostaa Suomen syvien metsien
kummallisuudelta – ja kyllähän tässä käsitteessä
ihmeteltävää riittääkin. Yksinkertaistettuna mikä
tahansa valvomaton lentopaikka toimii korpikentän
statuksella. Näistä kentistä on koottuna tarvittavat
tiedot kattavasti Lentopaikat.fi- sivustolla.
Sivuston kenttiin voi kuitenkin lisätä joukon
tilapäisesti korpikenttänä toimivia lentoasemia.
Säästösyistä lennonjohto sulkeutuu liikennekoneen
lähdön jälkeen ja avautuu taas seuraavan tullessa.
Aukioloajat on luettavissa notameista, jotka jokaisen
olisi syytä lukea huolellisesti. Käytännössä bulletiinien lukeminen ei kuitenkaan riitä, sillä aina silloin
tällöin lennonjohto hälytetään paikalle ottamaan
vastaan esimerkiksi liikekonetta, jolloin korpikentästä
tulee taas lentoasema. Siispä aina saapuessa TMA:lle
täytyy kutsua lennonjohtoa. Jos vastausta ei saa,
pitää kertoa muulle liikenteelle omat aikeet ja toimia
kuten korpikentällä.
Suuri osa poikkeustilanneraporttien ilmatilaloukkauksista liittyy edellä mainittuun lentoaseman
statuksen muuttumiseen korpikentäksi ja päinvastoin.
Pari vuotta sitten purjekone kutsui Kuopion tutkaa
yleisellä varataajuudella 119,7 saamatta vastausta ja
jatkoi sujuvasti lähestymisalueelle olettaen lennonjohdon olevan kiinni. Parissa tapauksessa notamin
mukaan suljetun lennonjohdon aukiolo valkeni
ohjaajalle vasta ilmatilaan tulon jälkeen. Myös Turun
kiitotieremontin valmistuminen aiheutti vääriä
olettamuksia ilmatilan valvonnasta. Tapauksia riittää
valitettavan paljon, joten ilmailijoiden on syytä
parantaa tarkkuutta.

Näin korpikentillä toimitaan

Korpikentillä lennetään vain näkölentosääntöjen
mukaan. Kuitenkin toiminnan pitäisi sujua suurin
piirtein samoilla menetelmillä kuin AFIS-kentillä.
Yhteistoiminnasta on hyvä sopia kaikkien toimijoiden kanssa vähintäänkin vuosittain. Eri lajien harrastajat voisivat tuoda vaikkapa kahvikupin äärellä
esiin omia erityispiirteitään ja kipupisteitään. Kaikille
moottorivoimalla lentäville ei ole selvää varjoliidon
tai purjelennon käytännöt kaikkine hinausköyden
vetoineen ja vintturilangan putoamisnopeuksineen.
Menetelmät poikkeustilanteissa on oltava kaikkien
osapuolien tiedossa.
Osa korpikentistä sijaitsee keskellä asutusta, eikä
yhteiselo ole aina kitkatonta. Ympäristöluvassa
saatetaan rajoittaa toimintaa eri tavoin – jos ei vielä,
niin kohta kuitenkin. Useilla kentillä on uhkana
suivaantuneiden naapurien sanelema kohtuuton
iltalentokielto Räyskälän mallin mukaan. Nummelassa ja Hyvinkäällä ollaan vahvasti vaaravyöhykkeellä kaikkien Etelä-Suomen kouluttajien
kokoontuessa laskukierrokseen jokaisena kauniina
kesäiltana.
Erityisen häiritseviksi koetaan äänekkäät
taitolentokoneet jopa päiväaikaan. Taitolennon
harjoittelu on turvallisinta sopivan laskupaikan
päällä, joten olisi hyvä etsiä useita sopivia paikkoja
ympäristöstä, ettei sama kylä tunne joutuvansa
koko ajan kiusatuksi.

Kuva: Lentopaikat.fi

Kaikenkarvaisia korpikenttiä

Lentopaikat.fi-sivustolla
on tiedot kaikista Suomen
korpikentistä.

Läheltä piti -tapausten
esiintuominen lisää turvallisuutta

Muutamissa kauden 2015 poikkeamaraporteissa
tulee esille puutteita yhteistoiminnassa. Yhdessä
tapauksessa tuntematon helikopteri lensi laskukierrosliikennettä vastaan korpikentällä ottamatta
yhteyttä kentän taajuudella. Parissa tapauksessa
purjekoneen radio ei toiminut normaalisti vian tai
virranpuutteen takia aiheuttamatta kuitenkaan sen
vakavampaa vaaratilannetta. Yhdessä tapauksessa
loppuosalla lentänyt purjekone joutui väistämään
eteen kiitotielle rullannutta taitolentokonetta, joka
ei ilmeisestikään kuunnellut radioliikennettä tai
tarkkaillut ilmatilaa.
Aivan viime vuosina ei ole onneksi tapahtunut
vakavia onnettomuuksia yhteistoiminnassa ilmenneiden puutteiden johdosta. Takavuosien onnettomuuksista pahin oli läpilaskua tehneen moottorikoneen
törmääminen vintturivaijeriin Hyvinkäällä. Läheltä
piti -tapauksia ilmeisesti puidaan paikallisesti, eikä
kaikkia ilmoiteta vaaratilanteina. Tähän olisi saatava
muutos jo siksi, että riskeistä tulisi ilmailuyhteisölle
selkeä kuva.
Olen kuullut väistötilanteista yhteentörmäyksen
välttämiseksi purjekoneen ja varjoliitäjän välillä,
samoin täpäristä tilanteista koiranulkoiluttajien
ylittäessä kiitotietä. Ruotsissa maastopyöräilijä yritti
päästä vintturilangan mukana taivaalle, mutta putosi
kyydistä ja vain pyörä nousi. Englannissa vintattiin
lammas, joka päätyi lampaiden taivaaseen. Korpikentällä siis pitää toimia silmät auki.
Ongelmia on aiheuttanut myös se, ettei kaikissa
koneissa ole toimivaa radiota. Vaikka radiottomana
lentäminen ei ole korpikentällä kiellettyä, toiminta
vilkkaalla kentällä ilman yhteydenpitovälineitä
osoittaa jonkinlaista piittaamattomuutta ja yhteistyökyvyn puutetta.

Kuva: Petteri Patolinna

Yhteistoimintaa
Hyvinkään lentokentällä.

SUURI OSA POIKKEUSTILANNERAPORTTIEN ILMATILALOUKKAUKSISTA
LIITTYY LENTOASEMAN STATUKSEN
MUUTTUMISEEN KORPIKENTÄKSI
JA PÄINVASTOIN.
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SE
TUNNE…

LENNOKKI TARVITSI
VAIN PIENTÄ TRIMMAUSTA
LENTÄÄKSEEN HIENOSTI JA
TODELLA PITKÄLLE.
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TEKSTI JA KUVA OLLI BORG

Ekan ensilento
Jimi Horttanainen, 10, rakensi
ensimmäisen Eka-lennokkinsa kevään
aikana. Kesällä oli aika kokeilla,
lentäisikö se.
10-vuotias karjaalainen Jimi Horttanainen sai ilmailukipinän viime talvena,
kun hän kävi isänsä kanssa Ilmailumuseossa. Lintujen tarkkailu ja erityisesti
niiden lento oli kiehtonut Jimiä jo aikaisemmin. Lentokoneistakin hän oli ollut
kiinnostunut jo kauan ja tiesi niistä paljon,
mutta museokäynnistä alkoi varsinainen
ilmailuinnostus. Museokaupasta ostettiin
mukaan Eka-lennokin rakennussarja,
jonka Jimi kokosi kevään mittaan isänsä
avustuksella.
Lennättämiseen Jimi ja hänen isänsä
pyysivät apua paikallisesta Raaseporin
lennokkikerhosta. Niin he päätyivät mukaan kerhon tiistailennätykseen Billnäsiin,
jossa he pääsivät kokeilemaan kunnolla
lennätystä.
Ennen lennätystä tarkastettiin, että
kaikki oli ensilentoa varten kohdallaan.
Ekan runkorima ei ollut mennyt kunnolla nokkakappaleen sisään, joten rima
oli jäänyt hiukan liian pitkäksi. Näin koneesta oli tullut takapainoinen. Onneksi
tämä voitiin helposti korjata teippaamalla nokkaan vähän lyijyä, jotta painopiste
saatiin oikealle paikalleen. Myöhemmin
hankittiin sopivia lyijypainoja, jotka
saatiin siististi nokan sisään.
Jimi oppi, että lennokki oikeastaan
työnnetään ilmaan niin, että runko kulkee

aivan suoraan ”kuin kiskoilla”, siivet
täysin vaakasuorassa. Hiukan yllättävää
oli, että oikeaoppisessa lentoonlähdössä nokka on vähän alaviistoon, ei
missään tapauksessa ylöspäin, kuten
voisi kuvitella. Heitettäessä lennokille
annetaan oikea lentonopeus, eli sitä ei
heitetä ”täysiä” vaan se saatetaan nätisti
oikealle lentoradalleen.
Ensilennon jälkeen huomattiin,
että siiven etureunan alle oli lisättävä
”trimmitikku”, jotta kohtauskulmaa
saatiin hiukan kasvatettua. Kone
kaartoi myös vähän oikealle, joten
siiven oikeanpuoleista kärkeä käännettiin eteenpäin. Siiven kiinnitykseen
lisättiin myös toinen kumilenkki, jotta
siipi pysyisi kunnolla paikoillaan –
sarjan mukana kun oli tullut vain yksi
kumilenkki. Lopulta kuitenkin Jimin
lennokki tarvitsi vain pientä trimmausta
lentääkseen hienosti ja todella pitkälle
loivassa rinteessä.
Mitä sitten tarvitaan, jotta lennokin
saa lentämään hyvin? No painopiste
ja asetuskulma kohdilleen ja sitten se
oikea ilmanopeus – siinä on resepti,
jolla pärjää.
Ja se, kun näkee omien käsien jäljen ja
itse tehdyn lennokin liitävän – se on kyllä
niin hienoa!
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Ei lisäoppi
ojaan kaada
Haluaisitko oppia lisää ilmailusta
ja erityisesti lentotekniikasta? Moni
ammattiopisto tarjoaa lentokonealan
perustutkintoja, mutta kyselemällä voi
saada aivan oman kurssin. Se vaatii vain
ryhmän keräämistä – ja rahaa.
TEKSTI LASSE TUORILA KUVITUS ISTOCK
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kymmenen henkeä, sanoo Tampereen
seudun ammattiopisto Tredun koulutuspäällikkö Juhani Anttila.
– Voimme tarjota perusavioniikan opetuksen lisäksi myös liitoskoulutusta (EWIS), ja on
meillä ollut yrityksille human factor -koulutustakin, Anttila jatkaa.
Anttila sai äskettäin Suomen ilmavoimilta lentomekaanikon rintamerkki HC:n. Sen
luovuttaminen siviilille on erittäin harvinaista.
Ilmavoimien mukaan Anttilan palkitseminen
kuvaa sitä luottamusta, mitä Ilmavoimat tuntee
Tredun lentokoneasentajakoulutuksen tasoa
kohtaan. Samalla se on osoitus Tredun ja Suomen ilmavoimien onnistuneesta yhteistyöstä.

Kunhan hinnasta sovitaan

harrasteilmailussa vaaditaan ilmai-

lijalta ja varsinkin oman koneen omistajalta
melkoisia taitoja koneen pitämiseksi lentokunnossa – erityisesti experimental- ja ultrakevytluokissa, joissa omat huoltotoimenpiteet ovat
sallittuja. Voisiko harrasteilmailija hakeutua
oppilaitokseen kerryttämään osaamistaan
omaksi ilokseen?
Lentokonealaa voi opiskella ammattikorkeakoulussa ja esimerkiksi Tampereen
teknillisessä yliopistossa, mutta niiden
mahdollisuudet antaa ulkopuolelta tulevalle
peruskoulutusta ovat rajalliset. Suomessa
on kuitenkin seitsemän lentokonealan
perusopetusta tarjoavaa ammattiopistoa,
joiden edustajat eivät tyrmää ajatusta harrasteilmailijoiden kouluttamisesta. Kaikilla
seitsemällä lentokoneorganisaatioilla on
ilmailuviranomaisen hyväksyntä.
– Tredu voisi hyvinkin tarjota koulutusta
muun muassa avioniikkapuolelta. Meillä on
juuri meneillään opetuksessa Cessna 150:n
peltimittareiden vaihto lasiohjaamoksi.
Jos joku kurssi järjestettäisiin esimerkiksi
iltaopetuksena, pitäisi siinä olla ainakin

Suomen eri ammattioppilaitosten lentokonealan koulutuspäälliköt kokoontuivat
Tampereelle huhtikuussa. Kysyttäessä
harrasteilmailijoille mahdollisesti räätälöitävästä koulutuksesta kaikki koulutuspäälliköt
korostivat opinahjojensa tulosvastuullisuutta. Koulutus ei voisi olla ilmaista, sillä tilat
ja opettajat maksavat.
– Me olemme Oy. Meidän pitää tehdä
rahaa, koulutuspäällikkö Jarkko Laine Länsirannikon koulutus Oy WinNovasta kiteyttää
perusongelman, joka on nykyään havaittavissa
myös ammattioppilaitoksissa.
Tredun Juhani Anttila ei uskalla lähteä
arvioimaan harrasteilmailijoille suunniteltavan koulutuksen hintaa. Se määräytyisi muun
muassa tarvittavien materiaalien ja mahdollisten ulkopuolisten kouluttajien taksojen
perusteella.
Kiristyvät vaatimukset ajan ja rahan
käytössä saattaisivat koitua sekä haitaksi että
hyödyksi lentotekniikan pariin kurssimaisesti
hakevalle ilmailuharrastajalle. Kurssi maksaa
ainakin sen verran, että kulut tulevat täysimääräisenä maksettua. Toisaalta ammattiopistoissa
ollaan yhä enemmän vaatimassa lisäopetusta
muun muassa kesäajaksi ja illoiksi. Mikäpä
olisi ilmailun harrastajalle parempaa kuin
käyttää kesäloma tai viikonloppu lentotekniikan opetteluun kädestä pitäen.
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Kokoa oma opiskeluporukka

Kannattaa siis kerätä tiedonjanoinen porukka
vaikka omasta lentokerhosta, miettiä minkälaiselle koulutukselle olisi tarvetta ja ottaa rohkeasti
yhteyttä oppilaitoksiin.
Monet ammattioppilaitokset ovat myös
lähestyneet suoraan harrasteilmailijoita Suomen
Urheiluilmailuopiston kautta.
– Meillä on saman katon alla huolto-organisaatio. Olemme olleet harrasteilmailijoiden
kanssa samoissa tiloissa. SUIO:n kanssa meillä
oli muun muassa punnituskurssi, kertoo koulutuspäällikkö Olli Kankimäki Savon ammatti- ja
aikuisopistosta.
Ammattioppilaitoksissa on tarjolla varsinkin
rakentamiseen liittyvää erikoiskoulutusta. Muun
muassa Kouvolassa on järjestetty komposiittikurssi.
– Me olemme Kouvolassa keskittyneet helikoptereihin, mutta meillä on myös vankkaa kokemusta
kiinteäsiipisistä. Kyllä kurssitoiminta voisi olla
mahdollista, arvelee ammattiaineiden opettaja Tatu
Mäkelä Kouvolan seudun ammattiopistosta.
Vantaan ammattiopisto Varian koulutuspäällikkö Risto Hämäläinen ei myöskään näe estettä
harrasteilmailijoiden kouluttamiselle esimerkiksi

Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Variassa on
Hämäläisen mukaan töissä experimental-väkeä ja
muita ilmailuun suuntautuneita.
Mänttä-Vilppulan paikallisella koulutuskeskuksella on varsin tiiviit siteet ilmailuharrastajiin. Kaupunki on satsaamassa vanhan lentokenttäalueen, Sassin
ehostamiseen.
– Meille tulee Sassin kentälle koulutustilat
ja olemme jo olleet yhteyksissä alan harrastajiin,
myhäilee koulutuspäällikkö Jukka Konttila Mäntän
seudun koulutuskeskuksesta.

Lentokonealan
koulutusta Suomessa
VANTAAN
AMMATTIOPISTO VARIA

KOUVOLAN SEUDUN
AMMATTIOPISTO

Vantaan ammattiopisto Varia järjestää
huoltohenkilöstön B1-lupakirjan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta.
B1-lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan
ulkopuolella.
Varia kehittää koulutusta jatkuvasti
työelämän tarpeita vastaavaksi. Variassa
on käynnissä kokeilumuotoisena myös
vuonna 2015 alkanut A1-lupakirjan mahdollistava, tekniikan ja liikenteen aloja
yhdistävä koulutus.

Lentokoneasentajakoulutusta tarjoava
Kouvolan seudun ammattiopisto on toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymä
Part 147 -huoltokoulutusorganisaatio
(FI.147.0008). Koulutus annetaan ilmailuviranomaisen hyväksymän koulutuskäsikirjan,
MTOE:n (Maintenance Training Organization Exposition) mukaisesti.
Lentokoneasentajan ammattikuvaan
kuuluu ilma-aluksen runkorakenteen,
voimalaitteen, sähköisten toimilaitteiden,
elektroniikkaa ja digitaalitekniikkaa sisältävien järjestelmien ja laitteiden huolto-,
vianetsintä-, korjaus-, tarkastus-, säätö- ja
testaustyöt. Kouvolassa on keskitytty helikopteritoimintaan.

LAPIN AMMATTIOPISTO
Lapin ammattiopiston lentokoneasentajan
koulutus on sisällöltään yhteiseurooppalaisen PART 147/66 -standardien mukaista,
mikä mahdollistaa työskentelyn tulevaisuudessa kaikissa EU-maissa. Myöhemmin
voi erikoistua esimerkiksi avioniikka- tai
helikopteriasentajaksi. Tutkinnon ja vaaditun työkokemuksen jälkeen on mahdollista
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hakea ilmailuviranomaiselta huoltomekaanikon lupakirjaa.
Työpaikkoja voivat olla liikennelentoyhtiöt, lentokoneita ja helikoptereita huoltavat
yritykset, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos
ja ilmailualan teollisuus. Sotilasilmailu ja
siihen liittyvä huoltotoiminta on näkyvässä
roolissa Lapin alueella.

MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluva Mäntän seudun
koulutuskeskus kouluttaa lentokonealan ammattilaisia ja tekee
yhteistyötä muun muassa Patria Aviation Oy:n, Finnairin ja GA
Telesiksen kanssa. Koulutuskeskus toimii yhteistyössä myös
monen muun huolto-organisaation kanssa, jotka ovat työllistäneet oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.
Koulutusohjelmat noudattavat EASA:n Part 66 A1-, A2tai B1.1 -tason huoltohenkilöstön koulustusohjelmia ja valmistavat samalla lentokoneasentajan perustutkintoon (B1.1) tai
osatutkintoon (A1 & A2).
Mäntän seudun koulutuskeskus on tarjonnut lentokonetekniikan koulutusta aikuisopiskelijoille opetusministeriön tukemana jo
20 vuotta. Koulutus tähtää pääsääntöisesti lentokoneiden rakenne- ja huoltohenkilöstön tehtäviin.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa Siilinjärvellä lentokoneasentaja osallistuu ryhmän jäsenenä lentokoneiden huoltoihin
ja korjauksiin. Työhön kuuluu eri laajuisia määräaikaishuoltoja,
päivittäisiä tarkastuksia, vikakorjauksia ja laitevaihtoja.
Lentokonetyöhön sisältyy myös laitevaihtojen ja vikojen
raportointia. Ilmailun nopea kehitys vaatii jatkuvaa uusien
asioiden opiskelua.
Koulutuksen jälkeen työpaikkoja voivat olla lentoyhtiöt, huoltoyritykset, Ilmavoimat ja ilmailuteollisuus. Lentokonehuollon
koulutusvaatimukset ovat yhdenmukaiset Euroopan alueella.
Opiskeluympäristön huoltohallista löytyvät aidot
lentokoneet, erilaisia moottoreita, lentokonesimulaattori, metallityöpaja, moottorityöhuone sekä elektroniikkatyöhuone.

TAMPEREEN SEUDUN
AMMATTIOPISTO TREDU

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun
lentokoneasennuksen perustutkinnon
koulutuksessa opiskellaan ilma-alusten
avioniikkaa, radiotekniikkaa, sähkö- ja
digitaalitekniikkaa, elektroniikkaa, huoltotekniikkaa sekä aerodynamiikkaa ja
lentokonejärjestelmiä.
Opinnoissa perehdytään ilma-aluksen
rakenteisiin ja muun muassa ohjaus-,
navigointi- ja valvontajärjestelmien sekä
matkustamossa olevien viihdejärjestelmien toimintaan.
Tredun lentokonekoulutusorganisaatio
on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä (FI.147.0002). Yhteiseurooppalainen koulutusohjelma (PART66) on saman
sisältöinen kuin muissakin Euroopan
lentokonealan oppilaitoksissa.
Tampere-Pirkkalan lentoasemalle on
rakenteilla uusi ilmailualan koulutuskeskus, jonka tiloihin Tredun lentokoneasentajakoulutus siirtyy elokuussa.
Uudet koulutustilat tarjoavat erinomaiset
edellytykset ilmailualan koulutuksen eri
toimijoiden väliselle yhteistyölle.

PORIN AIKUISKOULUTUSKESKUS
Länsirannikon koulutus Oy:n eli
WinNovan Porin aikuiskoulutuskeskuksessa on mahdollista suorittaa
lentokoneasennuksen perustutkinto,
joka antaa valmiudet ilma-alusten
huolto-, muutos- ja korjaustehtäviin.
Lentokoneasentajan toimenkuvaan
kuuluvat ilma-alusten määräaikais- ja
käyttöhuollot, tarkastukset, laitevaihdot, muutostyöt sekä vikakorjaukset.
Lentokoneasentaja voi osallistua myös

lentokoneen tai sen laitteiden valmistamiseen. Ammatissa on noudatettava
kansainvälisiä säädöksiä.
Suuri osa ilma-alusten huoltotöistä suoritetaan tiimityönä, joten lentokoneasentajalta edellytetään myös
ryhmätyötaitoja. Lentokoneasentajat
työllistyvät esimerkiksi lentoyhtiöiden,
huoltoyritysten, Puolustusvoimien tai
Rajavartiolaitoksen palvelukseen.
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ANTANANARIVO

BEKOPAKA

ANTSIRABE

MORONDAVA

Tämä on

Apinanleipäpuita, savannia ja
kuvankauniita luonnonpuistoja.
Kuumailmapallomatka eksoottisella
saarella tarjosi upeiden lentokohteiden
lisäksi jännitysnäytelmän, kun ilmaan
noustiin Afrikan tuulia uhmaten.

Madagaskar
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TEKSTI MARKKU SIPINEN KUVAT MARKKU JA SEIJA SIPINEN, ISTOCK

Matkan ensimmäinen
lento tehtiin Avenue
of the Baobabsilla,
apinanleipäpuiden yllä.

P

allotehdas Ultramagicin

perustajat ovat järjestäneet
jo kauan lentoseikkailuja kokeneille lentäjille eksoottisiin
kohteisiin, kuten Pohjoisnavalle, Andien korkeimmalle vuorelle Aconcagualle, Kilimanjarolle ja Alpeille. Vuonna 2014
samaan tapahtumien ketjuun liittyi Suomi
– silloin lennettiin BCF Finland, yöttömän
yön lentoseikkailu Jyväskylässä.
Toukokuun alussa 2016 vuorossa oli kahden
viikon matka Madagaskariin, jonne lähdimme
Aeronautin nelihenkisen tiimin voimin.

Luonnonystävän paratiisi

Afrikan mantereen itäpuolella sijaitsevan
Madagaskarin saarivaltion ainutlaatuinen
luonto on kiehtova, ja maa on vakaan ja
rauhallisen maineessa.
– Tämä on Madagaskar, ei Afrikka! Ultramagicin perustaja ja pääsuunnittelija Josep
Maria Llado Costa korostaa maan hyviä oloja.
Suurpedot, käärmeet ja skorpionit puuttuvat,
mutta ulkoministeriön tiedotteen mukaan muut
tropiikin tavanomaiset riesat, kuten malaria,
keltakuume, paiserutto ja ihmisryöstöt kylläkin
ovat voimissaan.
Madagaskarin tasavallassa asuu noin 20
miljoonaa ihmistä. Virallinen kieli on malagassi, jota jokainen kansalainen ymmärtää, ja
hallintokieli on ranska.
Tapahtuman järjestelyt hoitivat paikalliset
Hans Rambelomanana ja Vincent Debuis.
Matkaoppainamme toimivat autonkuljettajat,
jotka osasivat kaiken tarpeellisen paikallisväestön kanssa asioimiseksi.
Matkan järjestäjä kehui toimivilla yhteyksillä maan hallintoon, joka näki kuumailmapallotapahtuman keinona saada hyvää julkisuutta
maailmanlaajuisesti. Näin heltisi lupa lentää
kansallispuistoissa.
Oma lentäminen onnistuu Madagaskarissa
parhaiten, jos osallistuu järjestettyyn tapahtumaan. Väitän siinä säästyvän hermoja verrattuna yksittäisen harrastajan omaan palloseikkailuun. Kaikki tietenkin on mahdollista – ja
molemmissa tapauksissa rahaa kyllä menee.

ta ja paikallismääräyksistä. Sen sijaan meiltä
kerättiin lupakirjat, passit ja medikaalit. Ne
palautettiin tovin kuluttua, ja jokin kaavake
piti täyttää. Se oli siinä.
Lentorupeama oli kokonaisuudessaan
kaksiviikkoinen. Väki oli jaettu kahteen
kymmenen miehistön ryhmään, joista
ensimmäinen lensi ensimmäisen viikon ja
meidän ryhmämme jälkimmäisen. Palloihmisille tuttuja osallistujia olivat muun
muassa Schneider, Fujita, Balkedal, Held,
Haarhuis, Bareford, De Cock, Ayala, Llado ja
Aquirre.
Matkareitin paikkakunnat olivat järjestyksessä Antananarivo, Antsirabe, Morondava,
Bekopaka, Morondava, Antsirabe ja Antananarivo. Kiertomatkan aikana lensimme kolmessa
kohteessa yhteensä neljä lentoa. Autokyytiä
riitti joka päivälle. Siirtymät kuljettiin pikkubusseilla, joihin mahtui kuljettajan lisäksi 18
matkustajaa. Matkatavarat pakattiin katolle
tiukasti pressujen alle.
Huoltoautot olivat nelivetoisia pick-upeja.
Kohtalomme oli sulloutua neljän hengen kabiiniin kuljettajan lisäksi.

Butaanilla ilmaan

Lensimme Ultramagic M-77:lla, joka oli
ennestään tuttu peli. Pallossa oli Tekno-kori
ja teho/painosuhteeltaan markkinoiden kovin poltin, Powerplus Sport. Polttoaineena
käytettiin butaania, jolla en ollut aiemmin
lentänyt. Se toimi hyvin, vaikka lämmin
ilma ja kaasun paine arveluttivat aluksi.
Karttatiet eivät merkinneet autotietä
vaan kävely- tai ehkä härkäteitä. Siksi laskut
pyydettiin tekemään valtatien läheisyyteen.

Lentoja ja autokyytejä

Matkamme alkoi pääkaupunki Antananarivosta, tuttavallisemmin Tanasta, jonne
saavuimme iltayöllä Air Francen triplaseiskalla Pariisista alta kymmenessä tunnissa.
Maahantuloperformanssi kesti, ja ehdimme
nukkua vain pienet unet ennen herätystä.
Odotimme aamulla hotellilla ilmailuviranomaisen tenttiä trooppisista ilmasto-olois-

Bekopakan jalkapallokentällä oli
lämpimät lähtötunnelmat.

Butaaniliekki lämmittää aamuvarhain Avenue of the Baobabsilla.

Kannustavasti mainittiin, että tarvitessamme oman tiimin lisäksi
muita palveluita maksaisimme ne itse. Lähin maan puolenkymmenestä helikopterista olisi pääkaupungissa.
Sähkölinjoja ei ollut riesaksi asti. Laskin jokaisen neljästä lennostani tielle tai pientareelle, joten kuormaaminen kävi kätevästi.
Koko nelihenkinen tiimimme pääsi lentämään kyydissäni
vuorollaan. Väitän, että muinoinen viisas vitsi ilmailuharrastuksen
motiiveista toteutui: unohtui ainakin hetkeksi se, missä on töissä ja
kenen kanssa naimisissa!

Apinanleipäpuiden yllä

Saavuimme vappuaattona vaivalloisen automatkan jälkeen saaren
länsirannikolla sijaitsevaan Morondavan pikkukaupunkiin. Majoituimme pimeällä kätevän hotellin bungalowiin. Oudoksuimme
olemattoman tien päässä olevaa hyvätasoista majoitusta.
Yöllä kuulin, kuinka jokin otus veteli edestakaisin lattialla tai
sen alla. Onneksi parempi puolisko oli niin väsynyt, ettei unensa
läpi huomannut asiaa ja kriisitilanteelta vältyttiin. Sen aika tuli
myöhemmin, kun matkalaukkuun livahtanut lisko jousti laukkua
käsiteltäessä sivummalle – rouva singahti ylöspäin ja risteävät
lentoradat vältettiin.
Aamulla lensimme reissun ensimmäisen lennon apinanleipäpuiden reunustamalla hiekkatiellä, Avenue of the Baobabsilla,
joka vie Morondavasta naapurikaupunki Belon’i Tsiribihinaan.
Nousimme vappua juhlistaen ylioppilaslakit päissämme ilmaan
porukan viimeisinä ja suuntasimme kaakkoon.
Pilvettömältä taivaalta avautui hieno näkymä satoja vuosia
vanhojen, pyhien apinanleipäpuiden täplittämälle pensassavannille.
Matkan päässä näkyi viiruna Mosambikin kanaali.
Pallot laskivat ison tien varteen mikä minnekin. Me laskeuduimme tyhjälle lehmätorille, jossa olisi samana päivänä vielä bisnestilaisuus. Seuraavana päivän lensimme samasta paikasta luoteeseen.
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Luonnonpuiston ylle
keliennusteesta huolimatta?

Marondavasta ajoimme päivän Bekopakaan, Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvaan Tsingy de Bemaharan luonnonpuiston eteläreunaan. Sieltä teimme automatkan luonnonpuistoon. Kulku puistossa
kesti tuntikausia, piti ylitellä rämeikköjä ja jokia. Kuravesi roiskui
ja ruotsalaiset näkivät krokotiilin. Liejukoitten ohi oli vesottu joitain
kiertoteitä ja pantu puomit, joilla miehet keräsivät – tai kerjäsivät –
kulkijoilta rahaa ”tienparannustoimista”.
Teimme luonnonpuistossa kävelyretken näkemisen arvoisten
luonnonmuodostumien äärelle. Karstikalliot ja laajat luolastot
muistuttivat seikkailuelokuvien puitteita.
Halukkaat saivat yöpyä luonnonpuistossa ja lentää siellä.
Ultramagicin Llado Costan optimistisen arvion mukaan puistosta
oli mahdollista lentää etelään ja laskeutua lähelle majoitustamme
Bekopakassa.
Olin jo edellisiltana päättänyt keliennusteen takia olla erilainen
nuori, matkustaa autolla Bekopakaan ja lentää vasta siellä.
Seitsemän miehistöä kuitenkin yöpyi maastossa. Me puolestamme nukahdimme Bekopakassa kaskaiden voimakkaaseen sirinään.
Samaan aikaan kun toinen porukka nousi luonnonpuiston ylle kilpaa aamuauringon kanssa, me lensimme hyvän lennon Bekopakan
yli. Aamun tuoksut tarttuivat kivasti nokkaan ja tunnelma kohosi
yhdessä pallon kanssa. Saimme todistaa auringonnousun ilmasta.
Valuimme matalalla hiljalleen Manambolo-joen pohjoisrantaa
pitkin itään. Päätin nousta ja tutkia, oliko aiemmin ennustettu itäinen virtaus oikeasti siellä. Kyllä oli, ja se vei kylän päälle. Halusin
alas takaisin länsivirtaukseen, mutta hyvä ilmailutapa ei sallinut
mennä tarpeeksi alas, joten jatkoimme suosiolla länteen kylän yli
päätien suunnassa. Pari kilometriä meitä seuraili lauma kouluikäisiä ipanoita juosten allamme tietä pitkin, asiaan kuuluvaa meteliä
tuottaen.

Osa piloteista yöpyi ja lensi
jylhässä Tsingy de Bemaharan
luonnonpuistossa.

Pilotit pulassa – ja uutisissa

Laskumme jälkeen automiehistöllä oli vaikeuksia löytää päätien
risteys, koska se oli vesottunut lähes umpeen. Lentoreissu päättyi
kuitenkin osaltamme hyvin, mutta samaa ei voi sanoa luonnonpuistoon jääneestä joukosta, joiden kuulimme hotellille palattuamme olevan ilmassa. Paikallinen järjestäjä Vincent Depuis
ei puhjennut suosionosoituksiin, vaan piti lentoonlähtöpäätöstä
mielipuolisena.
– Tämä on maailmanlaita tälle tuulelle. He ovat pulassa. Saavat
itse hoitaa sotkunsa!
Huomasin pähkiväni Vincentin kanssa pelastussuunnitelmaa.
Kiitos trackereiden, tilannekuva vahvistui ja yhteyksiäkin saatiin.
Asia sai huomiota viestimissä, jotka kertoivat pallojen lähteneen
ilmaan turhan vähäisin varustein. Tilanne oli kuitenkin jo samana
iltana hallinnassa, lentäjät turvassa ja terveinäkin. Yksi espanjalaistiimi yöpyi paikallisessa kylässä, muut tulivat yöksi hotellille.
Ruotsalaisen Jan Balkedalin pallo, Ultramagic Friendship, jäi
maastoon. Se kannettiin jälkikäteen ihmisten ilmoille. Herrat
kommentoivat seikkailuaan jälkikäteen huolettomasti:
– We had a fantastic day!

Viimeinen lento alkoi lammen
rannalta Antsirabesta.
Makeja paikallisessa
makipuistossa.

Jäähyväiset Madagaskarille

Matkan viimeinen lento tapahtui maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Antsirabessa. Ajoimme sinne Morondavasta
kokonaisen päivän. Pimeä ehti laskeutua kesken matkan, joten
pysähdyimme erääseen kylään odottelemaan viranomaissaattoa
maantierosvojen varalta. Perille pääsimme vasta aamuyöllä.
Aamun lento oli hieno. Laakson riisipelloilla oli vettä, ja peltoja
reunustivat karut vuoret.
Lensimme asutulla alueella, ja matkaseurueen isot pallot veivät
VIP-vieraita lennolle.
Siihen oli hyvä päättää ikimuistoinen retki. Terve Madagaskar –
tai kuten paikalliset sanovat malagassiksi:
– Salama!

REISSU LUKUINA
Matka Madagaskariin ei tule halvaksi.
Reissun kustannukset olivat noin
3 000 euroa per
osallistuja.

Lentopaikkojen
välillä kuljettiin pikkubusseilla. Autoilua
tuli yhteensä 2 000
kilometriä.

Matkan aikana
lennettiin kolmessa
kohteessa neljä
lentoa, yhteensä
neljä tuntia.
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ILMAILUKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA 2016
Tapahtuma
Varjoliidon tarkkuuslaskun SM

Päivä
8.–9.7.

Paikka
Leivonmäki

Siimaohjatut Lennokit SM F2B 2/3

9.7.

Lennokit SM RC taitolennokit ja
kopterit 2/3
Purjelennon Nuorten Suomen SM
ja Jannen kisat
44th VGC Rally; Rendevouz
Lennokit SM RC-mallilennokit F4C
1/2
VGC Rally
Moottoroidun varjoliidon SM

9.– 10.7.
16.–24.7.

Kuopio,
Kihun lentokenttä
Turun Lennokkiseuran
lennokkikenttä
Räyskälän lentokeskus

18.–23.7.
23.7.

Oripää
Seinäjoki

25.7.– 4.8.
26.–27.8.

Laskuvarjon SM
Lennokit SM RC-liidokit F3B 2/3

27.–29.7.
30.– 31.7.

Räyskälän lentokeskus
Viitasaari,
Oripää tai Kauhava
Utti
Ruotsinpyhtää

Moottori- ja
purjetaitolennon SM
Lennokit SM RC-taitolennokit
ja kopterit F3C
Kymin ilmailupäivä
Lennokit SM RC-liidokit F3K 3/3

1.–7.8.

Siimaohjatut Lennokit SM F2B 3/3

13.8.

Purjelentopäivä
– Nordic Gliding Day
Lennokit SM RC-mallilennokit
F4C 2/2

20.8.

Lennokit SM Siimaohjatut

27.8.

Lennokit SM Siimaohjatut
Lennokit SM RC-liidokit F3B 3/3

28.8.
3.–4.9.

Purjelennon maaliinlaskun SM

17.9.

6.8.
6.8.
13.8.

27.8.

Lisää tietoa
tapahtumista

www.ilmailu.fi
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Oripään lentokenttä,
Loimaa
Vesivehmaan lentokenttä
Kotka, Kymin lentokenttä
Turun lennokkiseuran
lentokenttä
Nummela
Suomi,
Pohjoismaat
Ämmänsuo

Yhteystiedot/lisätiedot
matti.o.paananen@gmail.com,
040 215 1909
matula.h@dnainternet.net,
040-5639523
pertti.lehto@wippies.fi,
040 357 8902
mari.hekkila@rayskala.fi,
040 092 1260
www.vgc2016.fi
tomi.kohtanen@netikka.fi,
040 512 2586
www.vgc2016.fi
upi.minkkinen@gmail.com
www.skydivefinland.fi
erkki.arima@jippii.fi,
045 888 4118
hanna.raiha@gmail.com
f3cteam@gmail.com
Karhulan Ilmailukerho ry
timo.jalastera@scaletec.fi,
040 062 6558
kaikarma@gmail.com,
050 365 8452
purjelento@ilmailuliitto.fi

slkscale@lennokkikerho.net,
pekka.engblom@pp.inet.fi,
040 769 9017
Lepon Petikon lentokenttä tforss@nettilinja.fi,
040 041 5651
Nummelan lentokenttä
tforss@nettilinja.fi, 040 041 5651
Ruotsinpyhtää
erkki.arima@jippii.fi,
045 888 4118
Hyvinkää EFHF
Jarmo Forssten

KANSAINVÄLISET ARVOKISAT 2016–2017
Purjetaitolennon MM-kilpailut
Radio-ohjatut helikopterit F3C
EM-kilpailut
RC-taitolennokit F3A
EM-kilpailut
Purjelennon 20m-, vakio- ja
kerholuokka, MM-kilpailut
Vapaastilentävät lennokit
EM-kilpailut, F1A, F1B, F1C
Varjoliidon EM-kilpailut
Vapaastilentävät lennokit
EM-kilpailut, F1A, F1B, F1C
Radio-ohjatut liidokit F3F
MM-kilpailut
Laskuvarjon MM-kilpailut
Rallilennon MM-kilpailut
Purjelennon MM-kilpailut

Alsonemedi, Unkari,
20.7.–30.7.2016
Wloclawek Puola,
22.7.–30.7.2016
Untermumkheim, Saksa,
28.7.–6.8.2016
Pociünai, Liettua,
31.7.–13.8.2016
Prilep, Makedonia,
1.8.–7.8.2016
Krusevo, Makedonia,
8.8.–20.8.2016
Zrenjanin Serbia,
13.8.–20.8.2016
Santa Cruz, Portugali,
4.9.–9.9.2016
Chicago, Yhdysvallat,
11.9.–20.9.2016
Hanstholm, Tanska,
2.10.–9.10.2016
Benalla, Australia,
2.11.–21.1.2017

SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTO KOULUTTAA
• Punnituskurssi 27.–28.8. Räyskälä
• PPL(A)/LAPL(A)-teoriakurssin etäopiskelu alkaa 5.9.
• Ultrakevyt- ja Moottoripurjelennon verkkoteoriakurssi PPL(A)/
LAPL(A) alkaa 5.9.
Lisätietoja www.suio.fi

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

KYMIN ILMAILUPÄIVÄ 6.8.2016
Järjestämme perinteisen ilmailupäivän Kotkassa, Kymin lentokentällä
(EFKY) lauantaina 6.8.2016 kello 10–16 avointen ovien merkeissä.
Tapahtumassa on esitteillä ja lentämässä muun
muassa museomme historiallista kalustoa, kuten
maailman ainoa lentävä
Gloster Gauntlet.
Lisäksi DC-3 jäsenlennot,
joihin voi osallistua
liittymällä DC-yhdistykseen
ja varaamalla paikan
omalle lennollesi tällä
historiallisella koneella.
Lisätietoja: www.dc-ry.fi

Lentämään pääsee myös
purjelentokoneen kyydissä. Näiden lisäksi on
paljon muutakin nähtävää
ja yllätyksiä on luvassa.
Omilla koneilla tulevat
ovat tervetulleita!
Tapahtumaan on vapaa
pääsy, mutta veloitamme
pysäköinnistä 5 euroa/
ajoneuvo. Päivä etenee
non-stop-periaatteella

ilman erillistä ohjelmaa ja
kenttäkahviosta saa asiaan
kuuluvia herkkuja.
Tapahtumasta tiedotetaan
erikseen Karhulan
Ilmailukerhon sivuilla:
http://users.kymp.net/
mode0449 ja Facebooksivuillamme.
Karhulan Ilmailukerho ry

Ilmoita
tapahtumasta:

tiedotus@ilmailuliitto.fi
FLY IN RANTASALMI
(EFRN) 22.–23.7.
Tervetuloa fly in -tapahtumaan
Rantasalmelle 22.–23.7. Vietämme
Magnussonin Brewster-laivueen
Rantasalmella olon 75-vuotisjuhlaa.
Nopeimmilla on mahdollisuus edulliseen
majoitukseen uudistetussa Pyyvilän
kartanossa lentokentän vieressä.
Yhteystiedot:

Jorma Skyttä, 046 885 9996
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Vuoden ilmailukuva
2016 -kilpailu
Ilmailu-lehti etsii vuoden 2016 parasta ilmailukuvaa.
Osallistu valokuvauskilpailuun ja voita 500 euron
lahjakortti valokuvausliikkeeseen!
Kilpailukuva voi olla otettu ilmasta tai maasta, kuvan kohde
voi liittyä suoraan ilmailuun tai kuva voi olla taiteellisesti
ilmailu-urheiluun tai -harrastukseen liittyvä. Kuvan tulee
olla otettu viime vuoden ilmailukuvakilpailun päättymisen eli
16.8.2015 jälkeen.

Osallistumisaika on 1.5.–31.8.2016.

Kilpailun säännöt, osallistumisohjeet ja raadin esittely
löytyvät osoitteesta www.ilmailu.fi/kuvakilpailu2016.
Raati valitsee kilpailuun lähetetyistä kuvista kymmenen
kärjen, josta lukijat äänestävät suosikkinsa voittoon.
Lukijaäänestys on auki 12.–21.9.2016 osoitteessa
www.ilmailu.fi. Voittaja julkistetaan Ilmailussa 7/2016.

Teemu Hietakarin kuva
Haydenista hyppäävästä Leena
Lindströmistä vei voiton vuoden
2015 ilmailukuvakilpailussa.

LENTOP
AIKKOJ

5/2016
7,50 €

– lahja ystävälle!

LUE LISÄÄ
>>>

WWW.ILMAIL

EN PEL
ISÄ

ÄNNÖ
T ∫ SU
IO OY ∫
OPIST
OJEN

SUOMEN
ILMAILUL
IITON
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DOUG
LAS DC
-6:N
OHJAAM
O
PYÖRÄT
UOLIVARJOL
IITÄJÄ
JARI NIE
MINEN

Tour de
Sky
Baltic

Bees tä

hditti pä
älent

onäytö

stä

Ensimmäinen elämys ilmailun
maailmassa voi syntyä lehden kautta.
Lukemalla saat tiedon tapahtumista
ja kokemuksista sekä pääset mukaan
monelle mielenkiintoiselle matkalle!
Tilaa lehti itselle tai lahjaksi osoitteessa
ilmailuliitto.fi/fi/ilmailu-lehti
Vuoden määräaikaistilauksen
hinta 65 euroa, kestotilaus 55 euroa.
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KILPAILUKUTSU

MOOTTOROIDUN
VARJOLIIDON SM-KILPAILUT 2016
Kilpailuaika 26.–27.8, varapäivä 28.8.2016
Paikka: Säätilan mukaan jollakin seuraavista lentokentistä:
Viitasaari, Oripää, Kauhava.
Henkilökohtaisia kilpailuryhmiä on kaksi:
RPF: liidin voidaan startata vain jaloilta.
RPL: startti on mahdollinen jalkoja käyttämättä (pyörillä tai suksilla).
Kerhojen välinen joukkuekilpailu:
Joukkueen koko kaksi henkilöä, kilpailuryhmästä riippumaton.
Joukkueiden määrä vapaa.
Säännöt: Moottoroidun varjoliidon kilpailusäännöt
(Suomen Ilmailuliitto, Liidintoimikunta 28.3.2016).
Kilpailijalla on oltava mukana ilmoittautuessaan voimassa oleva
Suomen Ilmailuliiton myöntämä FAI-lisenssi ja PP2P-tasoinen
kelpoisuustodistus.
Suunnistustehtävien tallennukseen käytetään livetrack-ohjelmaa,
joten kilpailijalla tulee olla reitin tallentava älypuhelin varustettuna
ko. ohjelmalla tai joku muu tracker-laite. Varalla kilpailija voi pitää
sinetöidyn gps-tallentimen.
Järjestäjä: Varsinais-Suomen moottoriliitäjät ry. Järjestelyissä
avustaa Kauhavan Ilmasotakoulun Lentokerho ry ja Pitkävuoren
Liitäjät ry.
Kilpailun johtaja: Urpo Minkkinen
Kilpailuun otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kilpailijaa.
Osallistumismaksu:
Henkilökohtainen 100 euroa / Joukkue 50 euroa
Maksutapa: ennakkoilmoittautumismaksut 70 euroa + mahdollinen
joukkue 20 euroa. Kilpailupaikalla ilmoittautumisen ja asiakirjojen
tarkistuksen yhteydessä maksetaa 30 euroa ja mahdollinen joukkue
30 euroa.
Jälki-ilmoittautuminen henkilökohtaiseen kilpailuun: 120 euroa
viimeistään kentällä ilmoittautumisen ja asiakirjojen tarkastuksen
yhteydessä.

PÄIVITÄ TIETOSI
JÄSENPALVELUSSA
Ilmailuliitto pyytää jäsenkerhoja ja kaikkia
niiden toimihenkilöitä päivittämään yhteystietonsa jäsenpalvelussa www.rekisteri.ilmailuliitto.fi
Mitä hyötyä siitä on?
Saat kerhotiedotteen oikeaan
sähköpostiosoitteeseen. Kerhotiedotteesta löytyy tärkeää
tietoa esimerkiksi nuorisotoimintaan ja kerhojen markkinointiin liittyen, jota et voi lukea
mistään muualta!

tapahtumista. Jos meillä on
rekisterissä oikeat yhteystiedot,
voimme ottaa nopeasti yhteyttä
oikeaan henkilöön, kun kerholla
on tapahtumia tai lähialueella on jotain toimintaa, johon
kerhot haluaisivat mahdollisesti
osallistua.

Olemme tarkentaneet yhteys- Kerhopalvelua on nyt helpompi
tietoja: nyt voit lisätä osoitteen käyttää: olemme päivittäneet
lisäksi myös kerhosi virallisen palvelun ohjeet ja tehneet myös
kotikunnan. Näin pysymme ajan itse palvelusta helppokäyttöitasalla siitä, missä kerhojen
semmän.
toiminta tapahtuu. Kotikunta
täytyy olla tiedossa myös yhdis- Haluatko auttaa kerhopalvelun
tyslain mukaan.
kehittämisessä? Anna palautetta! Tarvitsemme kerhojen apua,
Ilmailuliitto tiedottaa kanaviljotta palvelusta saadaan mahlaan aktiivisesti jäsenkerhojen dollisimman helppokäyttöinen.

Kuhmo Fly In 08.-10.07.2016

Ennakkoilmoittautuminen: 15.7. mennessä sähköpostiosoitteeseen

Kuhmo fly-in on mukava, mutkaton ja suosittu tapahtuma
keskellä Suomea. Tarjolla tuttuja lentäjiä, luentoja ja
kuppilatiimaa!

Viestiin on kirjoitettava: ”MOVA SM 2016”, oma nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen joukkue.
Ennakkoilmoittautumismaksut, joita ei palauteta, on oltava maksettu
15.7.2016 mennessä Varsinais-Suomen moottoriliitäjät ry tilille FI
82 4327 0010 1179 82.

Pe 8.7. Saapumisia, illalla kuppilatiimaa
kesäpäivä 2016
La 9.7. 10-18 Lentotoimintaa, puhvetti, luentoja

Aikataulu 26.8.2016
- kello 15.00–16.00 ilmoittautuminen ja asiakirjojen tarkistus
- kello 16.00 ensimmäinen briefing
- kello 17.00 kilpailu alkaa ensimmäisellä tehtävällä

vain ilmailusta
kiinnostuneet –
tervetuloa!

vsmoottoriliitajat@gmail.com.

Kuhmo fly-in on Suomen Ilmailuliiton Experimental-

La
9.7. Klo 19 jälkeen
Iltajuhla
Kutsumme
mukaan
kaikki

Su
10.7. Lentotoimintaa,
ilma-alukset
ja muutenkotiinpaluu

Lisätietoa www.kuik.fi

Kilpailun lopullisesta ajankohdasta, paikkakunnasta ja tarkemmasta ohjelmasta informoimme www.varjoliito.net, MoVa SM 2016
(https://sites.google.com/site/movasm2016/)
Järjestäjän yhteystiedot / lisätiedustelut:

Timo Smolander, timo.smolander@gmail.com,
050 570 9670
Urpo Minkkinen, upi.minkkinen@gmail.com, 040 523 7114
Ilkka Peura, ilkka.peura@gmail.com, 050 549 1826
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Ei ihan
tavallinen tie
uuden kiitotien suunnittelu

alkaa aina yleissuunnitelman teolla, jossa
määritellään muun muassa millaista liikennettä kiitotiellä on ja miten sitä käytetään.
Viimeisin Suomeen rakennettu uusi kiitotie
on Helsinki-Vantaan kiitotie 3, joka otettiin
käyttöön vuonna 2002.
– Kiitotie mitoitetaan yleissuunnitelman
perusteella. Rakentaminen on optimointia,
koska kiitoteiden pituudet ja leveydet ovat
suuria ja investoinnit näin ollen kalliita,
Finavian tekninen johtaja Henri Hansson
toteaa.
Suomen kiitotiet ovat keskimäärin 2,5
kilometriä pitkiä ja 45–60 metriä leveitä.
Helsinki-Vantaan pisin kiitotie on 3,4 kilometriä. Uuden kiitotien suunta valitaan aina
päätuulen mukaan, sillä koneet tarvitsevat
vastatuulen nousuun.
Kiitotiet jaetaan varustelunsa perusteella
kolmeen luokkaan. Suurin osa Suomen
lentoasemista kuuluu luokkaan CAT I.
Helsinki-Vantaan 3. kiitotie on varustelultaan CAT III -tasoa, mikä tarkoittaa, että
sinne voi laskeutua lähes säässä kuin säässä.
Oulun ja Rovaniemen lentoasemat ovat
luokkaa CAT II.

Kantava ja tasainen rakenne

Kaikki Finavian kiitotiet ovat asfalttipintaisia. Vaihtoehtoinen pintamateriaali
olisi betoni, mutta sen elinkaarikestävyys on

Kiitotie on
suunniteltava huolella,
jotta sen käyttö on
mahdollisimman
tehokasta.
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Kiitotien rakentaminen ja ylläpito
vaativat osaamista ja investointeja.
Tänä kesänä remontoidaan muun
muassa Rovaniemen kenttää.
TEKSTI SUVI HUTTUNEN KUVA FINAVIA

Suomessa haasteellinen talvikunnossapidon
takia, joten betonia ei käytetä Suomessa.
Pinnan alla on kantavat rakenteet, jotka
yhdessä päällysteen kanssa ottavat vastaan
koneista tulevan kuormituksen.
Pistekuorma on erityisen suuri silloin,
kun kone seisoo paikoillaan. Siksi suuria
koneita ei pitäisikään seisottaa pitkään
kiito- tai rullausteillä etenkään lämpimien
olosuhteiden aikana.
– Uudet koneet ovat kevyempiä hiilikuiturakenteen ansiosta. Pyörät ovat kuitenkin
pienemmät, mikä lisää pistekuormaa ja on
rankempi päällysteelle, Hansson kertoo.
Kantavuuden lisäksi kiitotien pinnan
on oltava tasainen, kuitenkin niin, että vesi
pääsee valumaan pois. Myös kitkaominaisuuksien pitää olla riittävät.
Kiitotien reunoilla ja päissä on oltava
kantavaa ja tasaista kiitoaluetta sekä päissä
turva-aluetta siltä varalta, että kone suistuu
pois kiitotieltä tai ei pysähdy ajoissa.
– Joidenkin kenttien osalta kiitotien
turva-alueita ollaan suurentamassa lähivuosina vastaamaan EASA:n määräyksiä, jotka
tulevat voimaan siirtymäkauden jälkeen
vuoden 2018 alussa, Hansson sanoo.

peruskorjaus. Kyse on 13 miljoonan euron
investoinnista, jossa kiitotiet, rullaustiet
ja asemataso päällystetään uudelleen sekä
uusitaan valaistusta ja hulevesijärjestelmiä.
Investointi on suuri päällystettävän alueen
laajuudesta johtuen: uutta päällystettä tulee
450 000 neliömetrin kokoiselle alueelle.
Peruskorjauksen laajuuden lisäksi
merkittävää on led-tekniikan käyttöönotto
valaistuksessa.
– Asfalttiin upotettavien valaisimien kohdalla siirrytään ledeihin. Olemme testanneet
niitä ja olennaista on, että valoteho riittää
myös talvella, Hansson sanoo.
Vaikka ledien hankintakustannukset ovat
vielä kalliit, huoltotarve on vähäisempi ja
käyttöikä korkeampi, joten käyttökustannukset ovat matalammat kuin perinteisillä
valoilla. Led-valot otetaan käyttöön tänä
kesänä myös Helsinki-Vantaalla.

Rovaniemellä
suuri peruskorjaus

ovat vuorotellen suljettuina ja kiitotie
on käytössä normaalia lyhyempänä.
○ 28.6.–31.7. Rovaniemen lentoasema on
kokonaan kiinni.

Finavian tämän kesän suurin kiitotieprojekti on Rovaniemen lentoliikennealueiden

ROVANIEMEN LENTOLIIKENNEALUEIDEN PERUSKORJAUS
○ Alkoi 16.5.2016, valmistuu 1.9.2016.
○ 16.5.–27.6. sekä 1.8.–31.8. kiitotien päät
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TEKSTI KATI JALAGIN

Suomen Ilmailupats
Esko Hatakalle, Ilm as luovutettiin vuonna 1966 ekon
om
ailu-lehden entisell
e päätoimittajalle. i

Tutkakoulutus saatiin
ajanmukaisiin uomiin.
Lennonjohtokoulutus käynnissä Tikkakoskella.

Ilmailua ansioituneimmillaan
ilmailun numerossa 5/1966 päästiin tutustu-

maan tutkasimulaattoriin, joka otettiin käyttöön Tikkakosken lennonjohtokoulussa. Lennonjohtajien koulutuksen viimeisessä vaiheessa suoritettu tutkakoulutus saatiin
”ajanmukaisiin uomiin” kolmeen huoneeseen sijoitetuilla simulaattorin yksiköillä. Valvontatutkan näyttölaite oli
uudenaikainen kuvaputki: ”täysin transistoroitu, jossa
on vain yksi normaali putki”. Simulaattorikoulutuksessa
käytettiin maalikoneina kaikkia mahdollisia konetyyppejä, joiden käyttämät nopeudet ja saavutusarvot ”vakoiltiin” etukäteen. Ensimmäiset tutkakurssit oli jo saatettu
päätökseen toukokuussa 1966, ja uudesta simulaattorista
kokemukset olivat ”yksinomaan myönteisiä”.

Ilmailuliiton kevätkokouksen anti tarjoiltiin saman
numeron lukijoille. Kokouksessa muun muassa annettiin
Suomen Ilmailupatsas Ilmailu-lehden entiselle päätoimittajalle, ekonomi Esko Hatakalle ansioituneesta Suomen
ilmailun tunnetuksi tekemisestä. Tilaisuudessa jaettiin
myös Kotkanpoika-kiertopalkinto, joka meni Porin
Ilmailukerholle.
Lennosta siepattua -palstalla kerrottiin viimeisimpiä
tietoja Boeing 747 -koneesta, jonka sanottiin olevan yksikerroksinen, sillä valmistaja uskoi tärkeimmän käytön
kohdistuvan rahtiliikenteeseen. Koneeseen oli määrä
mahtua 465 matkustajaa ja heitä kuljetettaisiin kuuleman
mukaan 0,9 Machin nopeudella.
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KOLUMNI

MARI LEHTONEN
Kirjoittaja on SIL:n
hallituksen jäsen.

”Kävisikö meille
kenties, että joka
miljoonas lento
päättyisi hautaan? ”

Turvallisuus toteutuu
vain tekemällä
ilmailuliitolla on edellisestä syyskokouksesta

lähtien ollut uusi strategia, jonka yksi painopistealue on
turvallisuus. Tavoitteemme on, että harrasteilmailussa
ei tapahdu yhtään vakavaa tai kuolemaan johtanutta
onnettomuutta. Tavoite on rohkea – ei kuitenkaan päätön, sillä esimerkiksi harrastelento-onnettomuudessa ei
kuollut viime vuonna yhtään suomalaista. Laskuvarjourheilussa kuitenkin menetettiin yksi elämä. Lisäksi
tilanteita, joissa käytiin lähellä vakavaa onnettomuutta,
oli tiettävästi useita.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi totesi vuonna
2014, että yleis- ja harrasteilmailussa kuolee noin 30
kertaa enemmän harrastajia kuin moottoripyöräilyssä
harrastettua tuntia kohden. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana ilmailun harrastajia on menehtynyt
kymmeniä. Se on paljon pienelle harrastajajoukolle.
Olen viihtynyt ilmailun, tarkemmin laskuvarjohypyn, parissa noin vuosikymmenen. Väitän, että yhtä
pitkään tai pidempään ilmailua harrastaneiden joukossa on hyvin vähän ihmisiä, jotka voivat sanoa, ettei
yksikään heidän ystävistään ole menettänyt henkeään
rakkaan harrastuksen parissa. Paljon on uskoakseni sellaisia, joiden kuopattujen kavereiden laskemiseen eivät
riitä yhden käden sormet. Sellainen vuosi, että kukaan
ei kuole harrasteilmailussa, on harvinainen.
Pääsemme yli menetyksistä, ja kun edellisestä
onnettomuudesta kuluu riittävästi aikaa, rauhoitumme. Teemme itsellemme selväksi, että ilmailusta ei voi
tehdä sataprosenttisen turvallista ja että aloittaakseen
ilmailun on hyväksyttävä sen vaarallisuus. Riskejä voi
hallita, mutta niitä on siitä huolimatta olemassa.
Kaikenlainen itsensä lohduttelu sillä, että ilmailussa
kolahtelee, vaikka tekisimme mitä, johtaa kuitenkin
ajatukset väärille raiteille. Turvallisuuden arviointi ei
voi perustua tunteeseen. Pelkkä tunne ei yksinkertaisesti sovi turvallisuustason mittariksi. Se, ettei ole huomaavinaan riskejä, ei saa niitä katoamaan. Ihmismieli
on mestari tulkitsemaan asioita haluamallaan tavalla.
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Harrasteilmailun hyväksyttävästä riskitasosta on
vaikeaa keskustella rauhalliseen sävyyn, koska se
jakaa mielipiteitä. Aiheesta syntyy lievimmilläänkin
väittely. Miettikääpä nyt vaikka, mikä voisi olla hyväksyttävä määrä kuolemaan johtavia onnettomuuksia lentomääriä kohti. Yksi kymmenestätuhannesta
suoritteesta? Yksi sadastatuhannesta? Kävisikö meille
kenties, että joka miljoonas lento päättyisi hautaan?
Tavoitteena mikä tahansa nollaa suurempi luku kuulostaa väärältä.
Turvallisuudenhallinnalla on harrasteilmailijan
korvissa ilkeä kaiku: lisää byrokratiaa, lisää sääntelyä,
vähemmän vapautta. Harrastamisen mahdollistaminen ei silti saa ajaa tilanteeseen, jossa turvallisuus
jauhautuu jalkoihin sivuseikkana.Turvallisuus ei voi
olla keppihevonen, joka kaivetaan kaapista tarvittaessa.
Sen toteutumista ei voi jättää tarkemmin määrittelemättömän yhteisöllisyyden harteille. SIL:n tavoite on
asetettu ja siihen pitää pyrkiä. Tavoite ja koko strategia
näyttäytyisikin melko naurettavana, mikäli emme
siihen aidosti sitoutuisi.
Millä tavoin sinä tai sinun harrasteyhteisösi on
muuttanut toimintaansa, jotta turvallisuustaso kehittyisi myönteisesti ja vakavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa?
Uuden strategian tuleva jalkautus on Ilmailuliiton
toimintakulttuurille todellinen koettelemus. Olemmeko
todella valmiita sitoutumaan strategiaan? Olemmeko
valmiita työskentelemään ja muuttumaan sen toteutumiseksi? Vai onko toimintakulttuurimme sellainen, että
huolimatta yhdessä päätetystä strategiasta emme ole
valmiita sen edellyttämiin muutoksiin?
Turvallisuus ei synny ajattelemalla kauniita ajatuksia. Hyvä tai huono turvallisuus on seurausta jatkuvista
valinnoista, joita tehdään päivittäisessä toiminnassa.
Välillä turvallisuudenhallinta vaatii uusien toimintamallien omaksumista. Eikä uuden tarvitse tarkoittaa
jäykkää ja hankalaa. Se tarkoittaa vain uutta.

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

Suomen Ilmailuliitto on urheiluja harrasteilmailun keskusjärjestö.

SUOMEN ILMAILULIITTO RY
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 2016
Varsinainen jäsen: 77 euroa
Henkilöjäsen: 77 euroa
Perhejäsen (ei lehteä): 53 euroa
Nuorisojäsen: 34 euroa

Puheenjohtaja
Petteri Tarma
Toiminnanjohtaja
Timo Latikka
040 579 1817
timo.latikka@ilmailuliitto.fi
Lajipäällikkö
Jari Lehti
044 261 2587
jari.lehti@ilmailuliitto.fi
Toimisto- ja jäsensihteeri
Päivi Väistö
09 350 9340
paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi
Tiedottaja
Riikka Tuomivaara
044 703 4155
riikka.tuomivaara@ilmailuliitto.fi

Anna palautetta
lehdestä ja voita
Pelagon
polkupyörä!

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi

Jokainen
numero on uusi
mahdollisuus
osallistua
LENTOPA

Arvottava palkinto on noin
600 euron arvoinen
Pelago Brooklyn -polkupyörä.

5/2016 7,50
€

LUE LISÄÄ >>>

WWW.ILMAILU.FI
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Onnea arvontaan!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua 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 2016. Palkinnon
arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 1.8.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

URSSIT

PALLOLLA
MADAGASKARILLA

DOUGLA
S DC-6:
OHJAAM N
O

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/ilmailu
2. Merkitse numerosarja 6234003. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.

EN ILMAIL
UK

PYÖRÄT
VARJOL UOLIJARI NIE IITÄJÄ
MINEN

Tour de S
ky
Baltic Be
es tähditt

i päälento
nä

ytöstä
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PAL.VKO 2016 - 36

ilmailu.fi
AN
TULE MUKA
ILMAILUN N!
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LASKUVARJOURHEILU
VARJOLIITO
PURJELENTO
MOOTTORIKONEET
ULTRAKEVYET
RIIPPULIITO
LENNOKIT
EXPERIMENTAL
KUUMAILMAPALLOT
Vuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry on urheiluja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö.
Haluatko toteuttaa oman unelmasi lentämisestä?
LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi
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