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NÄKÖALA
HILPEÄT TAITOLENTÄJÄT
ORIPÄÄSSÄ
ORIPÄÄSSÄ SAATIIN elokuun alussa, rankoista sateista huolimatta, ratkottua
taitolennon Pohjoismaiden- ja Suomen mestareita, tosin ei ihan kaikissa luokissa.
Advanced-luokassa moottoritaitolennon PM- ja SM-voiton vei Mikko Jägerholm
Sukhoi 26 -koneella. Vuodesta 1995 lähtien taitolentoa harrastanut Jägerholm on
vuosien aikana kolunnut useat kisat niin kotimaassa kuin EM- ja MM-areenoilla.
Nyt saadut voitot tulivat miehen mukaan kuitenkin hieman yllätyksenä.
– Minulla ei ole ollut kuin neljä lentotuntia harjoittelua tänä kesänä, sillä työt ja
säät ovat rajoittaneet. Siinä mielessä kisat menivät todella yli odotusten.
Suomalaiset saivat PM-kilpailujen advanced-luokassa kolmoisvoiton, kun Sami
Kontio oli toinen ja Jyri Mattila kolmas. Moottoritaitolennossa oli Suomen lisäksi
osallistujia vain Norjasta.
Sateinen sää rajoitti kilpailupäivät kahteen, minkä vuoksi moottoritaitolennossa
ei päästy lentämään kuin tunnettu ja vapaa ohjelma, tuntemattoman jäädessä pois.
Purjetaitolennossa lennettiin tunnettu ja tuntematon ohjelma. SM-kilpailujen
advanced-luokka ei toteutunut osallistujien vähyyden vuoksi. Seuraavaksi vaativimman intermediate-luokan Suomen mestaruuden voitti kuutisen vuotta purjetaitolentoa harrastanut Mika Laajalahti, joka oli aiemmin kisannut alemmassa luokassa.
Miestä hieman huoletti, kuinka PIK-20D-purjekone taipuu uudessa luokassa.
– Tuli vähän uusia haasteita – siinä on pikkuisen vaativampia liikkeitä kuin
sportsmanissa, Laajalahti kertoo.
Myös hänellä valmistautuminen oli jäänyt vähiin, sillä mies oli ehtinyt harjoitella
kesän aikana kisoja varten vain parilla lennolla.
Purjetataitolennon PM-voitto
advanced-luokassa meni Ruotsin
Sebastian Janssonille. Intermediatessa ja
sprotsmanissa oli kilpailijoita ainoastaan Suomesta, joten niissä
ei PM-titteleitä päästy ratkomaan.
Kaikki taitolennon PM- ja SM-tulokset osoitteessa: taitolento.fi.
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PÄÄKIRJOITUS OLLI BORG

Lex Malmi –
nyt tai ei enää
koskaan!
”Hanki kolme kaveria
kannattamaan!”
ilmailuyhteisön rivit ovat olleet hiukan hajallaan

mitä Malmin lentokentän pelastamiseen tulee. Kaikki luonnollisesti haluavat sen säilyttää, mutta kuinka? Eihän Malmia
voi lakkautaa – ei niin vain voi tehdä, sillä se ei ole oikein!
Voisi sanoa jopa, että suurin osa meistä tuntuu alistuneen
lentokentän lakkauttamiseen. Emme ole osannet vaikuttaa
päättäjiin, toisin kuin Malmin aluetta ja siitä miljooniaan
odottavat rakennusliikkeet. Mittava määrä talkootyötä on
kyllä tehty, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Onneksi vihdoin on keksitty keino, jolla Malmi voidaan vielä pelastaa.
Kansalaisaloite Malmin ilmailukäytössä säilyttävästä laista
– Lex Malmista on aivan loistava idea! Muutamassa päivässä
aloitteen tekemisestä sitä kävi kannattamassa yli kahdeksan
tuhatta henkeä ja tämän lehden mennessä painoon kasassa
oli 20 000 kannattajaa. Mutta lisää kaivataan, sillä aloite
etenee eduskuntaan, mikäli se saa 50 000 kannattajaa.
Nyt tarvitaan kaikkien yhteistä panosta: kerro aloitteesta
kavereillesi, sukulaisillesi ja naapureillesi ja varmista, että saat
heidät mukaan kannattamaan. Tee se heille mahdollisimman
helpoksi, jaa linkki kansalaisaloite.fi-sivulle, kerro kuinka
tunnistautua pankkitunnuksilla ja kannattaa Lex Malmi -aloitetta. Kerro myös, että tähän kaikkeen kuluu vain muutama
minuutti. Istu vaikka vieressä ja auta tarvittaessa! Kun me
kaikki Ilmailun lukijat saamme vielä edes vaivaiset kolme
kaveriamme kannattamaan aloitetta, on eduskunnan pakko

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

ottaa asia käsittelyyn. Näin pystymme ohittamaan Helsingin
ja sen ostetut päättäjät – Malmi voidaan vielä pelastaa!
Kesä hienoine ilmailutapahtumineen alkaa olla takana
päin. Nyt on siis mainio aika muistella kesää ja nauttia
tarinoista ja valokuvista. Tässä lehdessä käymme Jämillä
katsomassa kuinka Fly In sujui. Jämi on aina Jämi – lentonäytös oli jälleen talkootyön voimannäyte ja menestys. Lasse
Tuorilan raportti Jämiltä ja Marko Rintasen komeat kuvat
löytyvät tämän lehden sivuilta 34–39.
On ollut kiintoisaa seurata, kuinka kuluneen vuoden aikana Helina Nieminen tuulettaa suomalaista varjoliitoa. Ensin
kasa matkalentoennätyksiä, sitten Suomen mestaruus ja vielä
PM-mitali. Ilmailu onnittelee! Niemisen mainio matkakertomus Ranskassa järjestetyistä varjoliidon SM- ja PM -kisoista
löytyy sivulta 40. Luit oikein, kotimaisetkin mestaruudet
ratkotaan nykyään vuoristomaisemissa. Tästä voi olla mitä
mieltä vain, mutta selvää lienee, että näin on paremmat mahdollisuudet pysyä kansainvälisen tason tuntumassa.
Nyt on myös se aika vuodesta, kun pääsemme ihailemaan
parhaita ilmailukuvia. Kauden valokuvasatoon voi tutustua
Ilmailun verkkosivulla 12. syyskuuta alkaen. Se mitä kuvista
tähän mennessä olen nähnyt, voin kertoa, että upeita otoksia.
Käy äänestämässä suosikkiasi!
Lentokauttakin on vielä jäljellä – Ilmailu toivottaa oikein
mukavia syyskelejä!

Konemarkkinat
paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi
(maksukuitin kopio mukaan)
Tapahtumailmoitukset
Liiton uutisia -osioon
tiedotus@ilmailuliitto.fi
Kansikuva
Ari Sahlström
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

Miten kiinnostuit riippuliidosta?
Sain innostuksen ilmailuun isältäni jo pienenä
lennokkiharrastuksen myötä. Netistä löysin
Etelä-Pohjanmaan liitäjien nettisivut, ja Samu
Sepponen lupautui kouluttamaan.

HETKESSÄ
LENTÄEN
Nuutti Korpimäki harrasti
nuorempana lennokkeja ja innostui
viime vuonna riippuliidosta.
Lentäessään hän unohtaa kaiken
muun ja elää hetkessä.
TEKSTI PIETARI PEUTERE KUVA JUHA LIPPONEN

Milloin aloitit riippuliidon?
Heinäkuussa 2015, SP2-tason sain suoritetuksi
vappuna Kauhajoella.
Mikä lajissa kiehtoo?
Lentämisen aitous ja uusien asioiden opettelu.
Lisäksi sään opettelemisen haasteellisuus.
Millainen oli ensimmäinen lentosi?
Se oli ihan mahtava, lento tuntui kestävän ikuisuuden. Lensin samana päivänä useamman korkean
lennon ja tälle tielle jäin. Enää on vaikea keksiä
hienompaa lajia kuin riippuliito.
Mikä on ollut parasta uudessa harrastuksessasi?
Ensimmäiset korkeat lennot ja ensimmäinen
maastolasku ovat asioita, jotka ovat jääneet mieleen. Muistan myös aina sen tunteen, kun juoksin
ensimmäisen kerran riippuliidin selässä. Kuinka
lopulta liidin alkoi kantaa ja jalat irtosivat maasta.
Silloin tiesin, että tämä on minun juttuni.
Miltä riippuliitäminen tuntuu?
Riippuliitimellä lentäminen tuntuu todella lentämiseltä. Joskus liitimen olemassaolon unohtaa,
ja lentäessä keskittyy vain etsimään, missä mahdollinen nosto olisi ja miten sen saisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Riippuliitimen ohjaus
tuntuu luonnolliselta, eikä sitä tarvitse välillä edes
ajatella. Lentäessä kaikki muu unohtuu, ja keskityn sataprosenttisesti siihen hetkeen.
Pelottaako sinua koskaan taivaalla?
Lentäessä ei pelota, mutta ennen starttia
jännittää joka kerta. Taivaalla ollessa on
pidettävä tietyllä tavalla ajatukset kurissa ja
keskityttävä lentämiseen.
Kuinka usein käyt lentämässä?
Yritän päästä lentämään aina, kun sää on hyvä.
Yleensä toteutuma on kerran tai kaksi kuukaudessa. Haluaisin toki lentää enemmänkin, mutta
monesti hyvät lentosäät jäävät hyödyntämättä
töiden tai muiden menojen vuoksi.
Millaisia riippuliitohaaveita sinulla on?
Haluan kehittyä lajissa ja lentää paljon. Myös
ulkomailla olisi hienoa päästä joskus lentämään.
Haluaisin käydä lentämässä Espanjassa. Myös
Norjassa voisi olla upeita paikkoja lentämiseen,
mutta vielä on kerrytettävä kokemusta ennen
ulkomaan retkiä.
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SAAPUVAT
ARRIVALS

Uusi pieni matkustajakone Tecnam P2012
ensilennollaan. Kiinteä laskuteline tuo isoja
kustannussäästöjä lyhyille reiteille.
KAKSIMOOTTORISET

TECNAM P2012
ENSILENNOLLA
ItalIalaIsen tecnamIn uusin luomus,

12-paikkainen kaksimoottorinen P2012 lensi
21. heinäkuuta ensilentonsa tehtaan kotikentältä
Capuassa. Koelentäjä Lorenzo di Stefanon mukaan koneen lento-ominaisuudet osoittautuivat
tarkoin suunnitelmien mukaisiksi.
Tecnamin mukaan P2012 on ensimmäinen moderni kaksimoottorinen tulokas tässä
kokoluokassa pitkään aikaan. Suunnittelija Luigi
Pascalen mukaan kone on hyvin monikäyttöinen. Matkustajien kuljettamisen lisäksi P2012
soveltuu muun muassa VIP-kuljetuksiin, rahtiliikenteeseen, laskuvarjohyppytoimintaan sekä
ambulanssilentoihin. Kone voidaan varustaa
myös kellukkeilla. Kahdella 350 hevosvoiman
Lycoming-mäntämoottorilla varustettu P2012
soveltuu erityisesti lyhyille matkoille, missä
turboprop-moottorilla varustetut kilpailijat jäävät
taloudellisuudessa jälkeen. nR

RADIO-OHJATTAVAT TAITOLENNOKIT

LASSI NURILALLE
EM-HOPEAA

RadIo-ohJattaVIen taItolennokkIen

Euroopan-mestaruuskilpailut pidettiin elokuun
alussa Saksan Untermünkheimissa.
Tiukan kilpailun voitti Itävallan Gernot
Bruckmann 1990,14 pisteellä, toiseksi sijoittui
Lassi Nurila 1983,63 pisteellä ja kolmanneksi
Ranskan Christophe Paysant le Roux 1975,60
pisteellä.
– Olen todella tyytyväinen toiseen sijaan.
Hyvin menneen maailmancup-kauden perusteella tiesin, että kaikki on mahdollista, mutta en
tohtinut odottaa näin hyvää sijoitusta, Kokkolanseudun RC-lentäjiä edustava Nurila kommentoi.
Radio-ohjattavien taitolennokkikisojen
alkukierroksilla on neljä lentoa, joista lasketaan
kolme parasta. Parhaan suorituksen lentänyt saa
1 000 pistettä. Muiden kilpailijoiden suoritus arvotetaan suhteessa tähän suoritukseen. Kilpailun
ohjelmasarjat koostuvat noin paristakymmenestä
erilaisesta liikkeestä, joista jokaisen tuomarit
arvostelevat 10 pisteestä alaspäin.
Ilmailu onnittelee EM-mitalistia! Rt
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KEVYET SUIHKUKONEET

ECLIPSE VLJ SAA LISÄÄ
TEHOA JA KANTAMAA

Hahmotelma
Eclipse VLJ:n
uudesta ”Project
Canadasta”.
Huomaa uusi siipi
ja uusi neljäs
sivuikkuna.

VeRy lIght Jet -keVytsuIhkukoneIden kenties tunnetuin edus-

taja Eclipse 550 saa lisää tehoa ja kantamaa. Nykyinen valmistaja One
Aviation julkisti Oshkoshissa uuden, toistaiseksi työnimellä ”Project
Canada” kulkevan version koneesta.
Uudessa versiossa on tehokkaammat Pratt&Whitney PW615 -moottorit, joiden työntövoima on 2 x 1 460 paunaa (6,5 kilonewtonia). Tämä
on tuntuvasti enemmän kuin nykyisten PW610-moottorien 900 paunaa
(4 kilonewtonia). Uudet moottorit ovat samaa tyyppiä kuin kilpailevassa
Cessna Citation Mustangissa.
Toinen merkittävä uudistus on uudet siivet. Siipien tyviin tulee 70
senttimetrin pituiset jatkopalat, jotka mahdollistavat suuremman polttoainemäärän siitä huolimatta, että nykyiset siivenkärkisäilöt poistetaan.
Näillä muutoksilla koneen kantama kasvaa 1 095 meripeninkulmasta
1 400 meripeninkulmaan eli 2 020:sta 2 600 kilometriin. Tämä riittää
esimerkiksi välilaskuttomaan Lontoo–Moskova-lentoon.
Kolmas suuri uudistus on avioniikan puolella, missä Garmin G3000lasiohjaamo tule tarjolle valinnaisena varusteena. Nykyinen Eclipsen itse
kehittämä Avio-järjestelmä on tosin varsin monipuolinen ja kehittynyt,
mutta sen käyttölogiikka poikkeaa selvästi markkinajohtaja Garminin
vastaavasta. Tällä muutoksella toivotaan, että lentäjille kynnys siirtyä
muista konetyypeistä Eclipsen ohjaajaksi madaltuisi.
Muutosten seurauksena lähes kaikki Eclipsen suoritusarvot paranevat
merkittävästi. Tässä yhteydessä myös koneen hinta nousee nykyisestä
noin kolmesta miljoonasta dollarista. nR
SÄHKÖKÄYTTÖISET

SOLAR IMPULSEN PALLONKIERTO PÄÄTÖKSEEN
sVeItsIläIsten Bertrand Piccardin

ja Andre Borschbergin suuri projekti,
maailmanympärilento pelkästään auringon voimalla lentävällä Solar Impulse 2 -lentokonella, saatiin päätökseen
26. heinäkuuta, kun kone laskeutui
Abu Dhabiin yhteensä 17:n eri lentoosuuden jälkeen.
Matka alkoi vuoden 2015 maaliskuussa, ja se olisi saatu päätökseen jo
viime vuonna, ellei akkujen ylikuumeneminen olisi vaatinut korjauksia
Havaijin saarella. Tästä johtunut viive
pakotti lykkäämään jatkolennot talvikauden kehnojen säiden yli. Huhtikuun uuden startin jälkeen loppumatka
sujui ilman suurempia ongelmia, ja
matka saatiin onnellisesti päätökseen.
Kokonaislentoaika maailman
ympäri oli 558 tuntia ja 7 minuuttia, eli

noin 23 vuorokautta. Lennetty matka
oli 42 438 kilometriä ja keskinopeus
76 km/h. Pisin yksittäinen lento oli
Nagoya–Havaiji, 117 tuntia ja 52
minuuttia. Matkalla tehtiin ainakin 19
eri ilmailun maailmanennätystä, joista
osa odottaa vielä hyväksymistä FAI:n
päämajassa.
SI2 on nyt todistanut, että miehitetty lento maailman ympäri
aurinkoenergiaa hyödyntämällä on
mahdollista. Itse asiassa se todisti
paljon muutakin energiatekniikan sekä
kestävän kehityksen alalla. Piccard ja
Borschberg ovatkin vakuuttuneet siitä,
että jo kymmenisen vuoden kuluttua
tulemme näkemään sähkökäyttöisiä
50 matkustajan lentokoneita. Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan näiden
kaverusten seuraavaa projektia. nR

KOONNEET:
NILS ROSTEDT, RIIKKA TUOMIVAARA
JA OTAVAMEDIA OMA OY
AVIONIIKKA
ULTRAKEVYET

FK9-ULTRASTA
MK V WIDE BODY -VERSIO
suomessakIn suosItusta FK9-ultrakevyt-

koneesta on julkistettu uusi, entistä leveämmällä
ohjaamolla varustettu Mark V Wide Body -versio.
Ohjaamon sisäleveys hartiakorkeudella on uudessa
versiossa kasvanut 1,16 metriin aiemmasta 1,06
metristä. Näin tilaa riittää kahdelle rotevammallekin
lentäjälle.
FK9:ää on viime aikoina uudistettu muutenkin
hieman: tavaratilaan pääse nyt myös ulkokautta ja
tuulilasin takana olleet, hieman näkyvyyttä haitanneet tukitangot on poistettu.
Valmistajan mukaan koneen suoritusarvot eivät
ole kärsineet levennyksestä. Suurin vaakalentonopeus on 100 hevosvoiman Rotax 912 ULS -moottorilla
230 km/h. Wide Body -optio lisää koneen tyhjäpainoa kolmella kilogrammalla. nR
FK9-ultran uusin Mark V -versio.

GARMIN G5 EFIS FAA-HYVÄKSYTTY
562:EEN ERI KONETYYPPIIN
gaRmIn on saanut G5-monitoi-

mimittarilleen FAA-viranomaishyväksynnän (STC:n), joka sallii
tämän ”mini-lasiohjaamon” asentamisen peräti 562:een eri konetyyppiin. Laite asennetaan perinteisen
alipainekäyttöisen keinohorisontin
tilalle vakiokokoiseen mittaripaikkaan, ja se näyttää kaikki peruslentomittaritiedot: ilmanopeus, korkeus, pystynopeus, horisontti, kaarto
ja luisu. Laite näyttää myös koneen
GPS-suuntatiedon sekä maanopeuden ja se hälyttää koneen lähestyessä esivalittua lentokorkeutta.
Garmin G5-mittari liitetään
mittariston jo olemassa oleviin
pitot- ja staattisen paineen anturei-

hin sekä koneen 12V-järjestelmään.
Virtakatkosten varalta laitteessa on
neljän tunnin kapasiteetin omaava
vara-akku.
G5 lanseerattiin viime vuonna
experimental-koneisiin, mutta uusi
hyväksyntä on varsin mielenkiintoinen mittariuutinen, joka mahdollistaa lukuisten vanhempien
tyyppihyväksyttyjen konetyyppien
mittariston modernisoinnin. Hinta
Yhdysvalloissa on 2 199 dollaria
(2 499 dollaria GPS:n kanssa).
Yhdysvalloissa laite on hyväksytty
VFR- ja IFR-käyttöön. Euroopassa saamme odotella EASA:n
hyväksymispäätöstä vielä jonkin
aikaa. nR

Garmin G5 -monitoimimittari, tässä asennettuna Grumman Tiger -koneeseen.

MOOTTORIKONEET

ENSIMMÄINEN PIPER M600 TOIMITETTU
PeRInteIkkäällä Piper Aircraftilla oli 17. kesäkuuta juhlan päivä,

Piperin uusi lippulaiva M600.

kun viranomainen FAA myönsi uudelle M600-koneelle tyyppihyväksymistodistuksen. Ensimmäisen koneen toimitus asiakkaalle tapahtui pian
tämän jälkeen.
Kuusipaikkainen M600 on Piper-malliston uusi lippulaiva ja kehitetty edelleen PA-46-500TP Malibu Meridian -tyypistä. Koneessa on 500
ahv:n P&W PT6A-42A -turboprop-moottori, uudistettu siipi, suuremmat
polttoainesäiliöt ja sokerina pohjalla Garmin G3000 -avioniikkajärjestelmä, jonka ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa automaattinen koneen
oikaisu epänormaaleista lentotiloista sekä automaattinen lentokorkeuden
vähentäminen turvalliseen korkeuteen happijärjestelmän vikaantuessa.
Suurin matkanopeus on 274 solmua (507 km/h). M600:n listahinta
on 2,85 miljoonaa dollaria. Piper on vuosittain toimittanut noin 30 PA46-perheen turboprop-konetta globaalisti. nR
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KONEMARKKINAT
MYYDÄÄN

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 7/2016 lehteen tarkoitetut ilmoitukset
on jätettävä 26.9.2016 mennessä.

ILMAILUHISTORIA

VAASAN
LASKUVARJOKERHOSTA
TEHTIIN HISTORIIKKI

tImo nIemInen on koonnut yhdessä 22 muun

kirjoittajan kanssa kirjan Vaasan laskuvarjokerhon historiasta vuosilta 1969–2014. Kirjassa on
250 sivua ja runsaasti valokuvia.
Asiat, henkilöt ja tapahtumat kerrotaan tilastoina ja kertomuksina. Esille tulevat kouluttajat,
hyppyjen määrät, lentokoneet, lentäjät, kilpailut,
tulokset sekä näytöshypyt. Lentokentän palvelut
ja henkilökunta esitellään.
Kerhon historia on kiinnostavaa luettavaa.
Kirjoittajat kertovat asiat sellaisina kuin ne ovat.
Pitkän ajanjakson aikana tulee esiin toiminnan,
tekniikan, varusteiden ja lentokoneiden muutos.
Kirja kuluu varmasti laskuvarjohyppääjien
käsissä, mutta muutkin lukijat löytävät kirjasta
kiinnostavia, ilmailuun liittyviä asioita. Pekka

kaRhumäkI

VARJOLIITO

HELINA NIEMISELLE USEITA
VARJOLIIDON SUOMENENNÄTYKSIÄ
helIna nIemInen tehtaili toukokuussa kolme uutta varjoliidon

naisten suomenennätystä: vapaan matkan ennätys syntyi Jämijärveltä
Kuorevedelle lukemin 119,7 kilometriä. Lisäksi Nieminen lensi samana
päivänä Isolähteellä kolmion ennätyksen, 50,5 kilometriä, ja 50 kilometrin nopeuskolmion ennätyksen nopeudella 18,7 km/h.
Nieminen on harrastanut varjoliitoa vuodesta 2012 Tampereen kevytilmailukerhossa.
– Vielä on monta ennätystä rikottavana, ja siinä riittää tavoitteita ensi
kaudelle. Ennätyksiä on mukava yrittää rikkoa, koska se antaa selkeät
tavoitteet lennoille, Nieminen sanoo.
Ilmailu onnittelee hienoista saavutuksista! oma
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Vaasalaisia hyppääjiä ruotsalaisten
vieraina Vindelnissä 1974.
Hyppyharrastus vie monesti reissulle
kotimaan kentille ja joskus vielä
pidemmälle.

Helina Nieminen.

Kuvat: Timo Nieminen

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

Laskuvarjokerhossa löytyy
kaikille tähdellistä tekemistä.
Kuvassa vaasalaisten OH-FCK
sylinterinvaihdossa vuonna 1972.

LISÄÄ LAJEISTA!

LENTOPAIKAT

www.ilmailu.fi

KANSALAISALOITE MALMIN LENTOKENTÄN PUOLESTA
kansalaIsaloIte.fI -PalVelussa

avattiin 10. elokuuta nimien keräys Malmin
lentokentän puolesta. Lex Malmi -nimisessä aloitteessa esitetään säädettäväksi laki
Helsinki-Malmin lentopaikasta.
Lehden mennessä painoon aloite oli saanut yli 20 000 kannatusilmoitusta. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi,
jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.
Laissa säädettäisiin, että Helsinki-Malmin lentopaikka säilytetään kokonaisuute-

na, joka mahdollistaa kaupallisen ja ei-kaupallisen siviili-ilmailun, kehittää lentopaikan
oheistoimintaa ja säilyttää lentopaikan
kulttuuriympäristöarvot. Aluetta olisi myös
mahdollista käyttää valtion ilmailuun sekä
sotilasilmailuun. Lailla säädettäisiin myös
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
omistussuhteista, siten kuin niillä on yhteys
Helsinki-Malmin lentopaikkaan.
Kansalaisaloitteen on koonnut yli 20
yksityishenkilöä eri puolilta Suomea ja sen
vireillepanijat ovat Kim Korkkula, Mikko

Saarisalo ja Juha Krapinoja. Aloitteen
valmisteluun osallistuneet toi yhteen syvä
huoli Malmin arvojen ja merkityksen
säilymisestä.
– Malmin toiminnan jatkumisella on
ratkaiseva merkitys koko maan ilmailuelinkeinojen tulevaisuudelle ja maamme
kulttuurihistorialle. Sillanpääasemana
pääkaupunkiin Malmin kenttä parantaa
myös maakuntien yritysten toimintaedellytyksiä”, helsinkiläinen Juha Krapinoja
sanoo. Rt

Lex Malmi -aloitteen tavoitteena on kerätä vähintään

50 000

kannatusilmoitusta puolessa vuodessa.
ILMAILUN SÄÄNTELY

ELT TAI PLB PAKOLLISEKSI
ELOKUUSSA
elokuun 25. PäIVänä 2016 astuu

EASA:n uusi ei-kaupallista pienlentotoimintaa koskeva asetus, niin sanottu Osa NCO,
voimaan. Eräs uusista määräyksistä, joka
koskee tyyppihyväksyttyjen moottorilentokoneiden ja helikopterien lentotoimintaa,
on hätäpaikannuslähettimen eli ELT:n tai
PLB:n pakollisuus.
Jos hätäpaikannuslähetintä ei jo ole
omassa koneessa, mars mars varustekauppaan! Huomaa, että edullisin vaihtoehto on
nykyään niin sanottu PLB (Personal Locator
Beacon), joita myydään muun muassa veneily- ja eräretkeilykäyttöön ja joiden hinnat
alkavat noin 300 eurosta. Ne eivät myöskään
vaadi kiinteää asennusta ilma-alukseen.
Tyyppihyväksymättömien koneiden
osalta Trafi kaavailee alustavien tietojen
mukaan melko pitkää siirtymäaikaa, joten
ultrakevyt- ja experimental-lentäjillä ei ole
vielä kiirettä. nR
McMurdon ELThätäpaikannuslähetin.

SÄHKÖKÄYTTÖISET

ELEKTRO-EXTRA HISTORIALLISELLA ENSILENNOLLA
IlmaIlussa 4/2016 esittelimme Extra

330LE -taitolentokoneen erikoisversion,
joka on varustettu 260 kilowatin sähkömoottorilla ja joka herätti suurta huomiota Friedrichshafenin AERO-messuilla.
Silloin puhuttiin ensilennosta vuoden 2016
loppupuolella. Hankkeen takana olevat
Siemens ja Extra yllättivät kuitenkin lentämällä ensilennon jo 24. kesäkuuta Extran

kotikentältä Saksan Dinslakenissa.
Kyseessä on historian ensimmäinen
tämän teholuokan sähkömoottorilla
suoritettu lento. Siemensin mukaan se on
merkittävä askel kohti tulevaisuuden nelija useampipaikkaisia, sähköllä toimivia
lentokoneita. Tähtäimessä siintää peräti
100-paikkaisia, hybridivoimalla lentäviä
koneita vuoden 2030 tienoilla. nR
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SAAPUVAT
ARRIVALS
VESILENTOKONEET

AVIC:LTA MAAILMAN SUURIN VESILENTOKONE
kIInalaInen ValtIollInen lentokone-

valmistaja AVIC suoritti heinäkuussa uuden
AG600-vesilentokoneen julkisen esittelyn eli rolloutin. Kärkiväliltään 39-metrinen amfibiokone
on valmistajan mukaan tarkoitettu metsäpalojen
torjuntaan sekä meripelastustoimintaan, jossa
kone voi ottaa 12 tonnin vesikuorman tai vaihtoehtoisesti kuljettaa 50 matkustajaa. Länsimaissa
on kuitenkin arveltu koneen käyttötarkoituksen
liittyvän myös Kiinan ympäröivien merialueiden
kiisteltyjen saariryhmien partiointiin.
Neljällä WJ-6-potkuriturbiinilla varustettu
AG600 lentää enimmillään 308 solmun (570
km/h) nopeudella ja sen kantama on 4 500 kilometriä. Xinhuan mukaan koneesta on 17 tilausta.
AVIC kutsuu AG600-konetta maailman suurimmaksi vesikoneeksi, mutta tästä on eriäviäkin
näkemyksiä: ainakin kärkivälillä mitattuna sekä
Howard Hughesin ”Spruce Goose”, Boeing 314
Clipper että Dornier Do-X olivat isompia. nR
Kauniiksi ei AG600-amfibiota voi sanoa, vaikuttava se kyllä on.

120 km

Miehittämätön ilma-alus lensi elokuussa ensimmäistä
kertaa BVLOS-lennon Itämeren yli.
MIEHITTÄMÄTTÖMÄT ILMA-ALUKSET

LENNOKILLA HANGOSTA HAAPSALUUN
tIettäVästI ensImmäIstä keRtaa Euroopassa miehittämä-

tön ilma-alus lensi BVLOS- eli Beyond Visual Line Of Sight -lennon
kansainvälisen merialueen yli. Lento oli erityinen, koska aikaisemmin
siviilikäyttöinen miehittämätön ilma-alus ei ole lentänyt maasta toiseen
kansainvälisen merialueen yli näköyhteyden ulkopuolelle menevää yli
100 kilometrin lentoa. Sinänsä tekniikka on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta hanke on jäänyt aiemmin toteuttamatta.
Lennolla alan yritykset halusivat näyttää miehittämättömien ilmaalusjärjestelmien suorituskyvyn riittävän monenlaisiin tehtäviin. Lennolla kuljetettiin Hangon kaupunginjohtajan tervehdyspaketti Haapsalun
kaupunginjohtajalle. Toiveena on saada Hanko–Haapsalu-BLVOS-tapahtumasta vuosittainen ja kutsua jo ensi vuonna kaikki valmistajat paikalle
esittelemään omia järjestelmiään ja niiden suorituskykyä.
Lennon teknisestä toteutuksesta vastasi maalilennokeistaan tunnettu Avartek Ky. Tapahtuman pääorganisaattorina toimi Katja Kapanen
Global Virtual Platformista, apuna oli virolainen ilmailukonsultointiyritys Northnav ltd. Yhteistyökumppaneina mukana olivat lisäksi muun
muassa Vincit Oy sekä UAS Centre Finland. ollI boRg
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Lennokki
lähetettiin ilmaan
kuminauhakäyttöisellä
laukaisukiskolla.

ILMAILUN SÄÄNTELY
UUSI ILMAILUTEKNOLOGIA

NASA:LTA X-57-SÄHKÖKOEKONE
yhdysValtoJen aVaRuuden ja

ilmakehän tutkimuslaitos NASA tuki
aikoinaan ilmailun tutkimusta niin sanotulla X-Plane-ohjelmallaan varsin avokätisesti. Viime vuosina tahti on kuitenkin
ollut verkkaisempaa. Niinpä uusi X-57 on
merkittävä tutkimusohjelma. Projektissa
tutkitaan ainutlaatuista siipi-voimanlähde-yhdistelmää, jossa siiven etureunaan
on koekoneessa integroitu peräti 14
potkuria ja sähkömoottoria. Ratkaisulla
tavoitellaan pienempää energiankulutusta
sekä melun ja päästöjen vähentämistä
nykytasosta.
NASAn insinöörien mukaan yhdistelmärakenteella on mahdollista vähentää
150 solmun (280 km/h) nopeudella
lentävän pienkoneen energiankulutusta

peräti viidesosaan nykyisestä. Koneen
kaikkia 14 potkuria käytetään lentoonlähdössä, mutta matkalentokorkeudella
12 potkuria pysäytetään ja taitetaan
taakse ja vain kaksi ulointa potkuria
ovat käytössä.
Heinäkuussa NASA vastaanotti
italialaisen Tecnam P2006T -koneen
rungon ja siivet, jotka tulevat toimimaan
X-57-koekoneen alustana. NASAn
Armstrong Flight Research Center sekä
Langleyn tutkimuskeskus rakentavat yhdessä Joby Aviation, ESAero- sekä Scaled Composites -yhtiöiden kanssa uuden
siiven ja moottorijärjestelmän. Koekone
on myös saanut nimen ”Maxwell” kuuluisan sähkömagnetismin tutkijan James
Maxwellin kunniaksi. nR
NASA:n X-57-koneella kokeillaan uutta,
sähkömoottoriteknologian mahdollistamaa
voimanlähderatkaisua luonnollisessa koossa.

EASA UUSII
TYYPPIHYVÄKSYNNÄN
VAATIMUKSIA
euRooPan lentoturvallisuusvirasto EASA

on julkaissut uuden version yleisilmailulentokoneiden tyyppihyväksyntästandardista eli
CS-23:sta lausuntoja varten.
Uusi standardiluonnos (julkaistu otsikon
NPA 2016-05 alla) mukailee EASAn
uutta strategiaa, jossa pikkutarkat normit
korvataan niin sanotuilla suorituskykyperustaisilla vaatimuksilla (Performance Based
Regulation). Esimerkiksi kun nykyisessä
standardissa on täytettävä 399 eri vaatimusta, uudessa versiossa riittää 67 vaatimusta. EASA kertoo näin antavansa lisää
joustavuutta uusille innovaatioille ja uusien
teknologioiden käytölle. Uusi standardi on
myös sovitettu yhteen Yhdysvaltojen FAA:n
vastaavan eli Part 23:n kanssa.
Uuteen standardiin on yhdistetty myös
alle 750 kilogramman koneiden CS-VLA,
kun taas 600 kilogramman luokka CS-LSA
on jätetty ulos. Asiasta kiinnostuneilla on
aikaa 23. syyskuuta saakka toimittaa omat
näkemyksensä ja
kannanottonsa tästä
säädösesityksestä
EASAlle. nR
OIKAISU

ARCTIC EAGLESIN
OIKEA TOUR DE SKY
-KOKOONPANO
IlmaIlussa 5/2016 kirjoitettiin

VERKOSSA

ILMAILU.FISSÄ UUSIA
VIDEOITA JA ARTIKKELEITA
muIstatko VIelä pyörätuolivarjoliitäjä

Jari Niemisen, josta kirjoitimme Ilmailussa
5/2016? Katso Ilmailun verkkosivuilla osoitteessa ilmailu.fi video, jossa Nieminen lentää moottoroidulla varjoliitimellä ja kertoo
harrastuksestaan. Lue myös verkkoartikkelit
moottorilennon SM- ja PM-kilpailuista, Jannen Kisoista sekä varjoliitimen ja flyboardin
vauhdikkaasta yhteisesityksestä ja katso
video kesän Roihu-partioleirin ilmailuohjelmasta! oma

OIKAISU

50 VUOTTA SITTEN
-KUVASSA ESIINTYI
KALLE TEMMES

virheellisesti, että kesän Tour de Sky
-lentonäytöksessä Arctic Eagles -taitolentoryhmässä olisivat lentäneet Raimo Nikkanen, Tapio Pitkänen ja Miikka Rautakoura.
Rautakouran sijasta kokoonpanossa
taituroi Jyri Mattila. Pahoittelemme
kömmähdystä. oma

IlmaIlun 5/2016 50 vuotta sitten

-palstalla oli kuva Kalle Temmeksestä,
ei Ilmailu-lehden entisestä päätoimittajasta Esko Hatakasta, kuten kuvatekstissä virheellisesti väitettiin. Kalle
Temmes oli lentokonesuunnittelija,
menestynyt purjelentäjä ja myöhemmin
Ilmailulaitoksen pääjohtaja. Pahoittelemme virhettä. oma
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KENTTÄ

TEKSTI JA KUVAT LASSE TUORILA

SÄHKÖKÄYTTÖISET

P.1E TEACO-BAT:
TÄHTÄIMESSÄ 250 SOLMUA
englannIn faIRfoRdIssa pidetyssä

RIAT-näytöksessä oli esillä Teaco-Bat-niminen
sähkökäyttöinen kilpailulentokone, jonka suunniteltu huippunopeus on yli 250 solmua (463
km/h). Vielä huimempi kuin huippunopeus on
kuitenkin kokonaispainoltaan 420 kilogramman
koneen nousukyky 9 000 fpm (46 m/s), joka
merkitsee lähes pystysuoraa nousukulmaa.
Luvassa on siis melkoinen lentonäytösten
katseenvangitsija. Yksipaikkaisessa koneessa
on kaksi 225 kilowatin eli 295 hevosvoiman
sähkömoottoria, jotka pyörittävät kahta samalla
akselilla olevaa potkuria.
Lukuja Batin toiminta-ajasta tai akkujen
kapasiteetista ei tosin ole julkaistu, joten arvatenkin lennot ovat lyhytkestoisia. Lentonäytösja kilpailutoiminnassa tästä ei välttämättä ole
haittaa. Koneen ensilentoa suunnitellaan ensi
vuodeksi ja taustalla oleva ElectroFlight-yhtiö
hakee nyt sponsoreita valmistuksen rahoittamiseen. Mukaan on jo ilmoittautunut muun
muassa aiempi Red Bull Formula 1 -kuski Steve
Jones. nR

Tuulikki-Vampulan kentän kiitotie.

TUULIKKI-VAMPULAN
LENTOKENTTÄ (EFVP)
tuulikki - vampulan lentokenttä sijaitsee Satakunnassa

Huittisten kaupungin Vampulassa. Kenttä on yksityinen, ja sen omistaa kauppaneuvos Leevi K. Laitinen, joka on myös kentän päällikkö.
Kenttä on vihitty käyttöön vuonna 2001.
Kentältä löytyy hirsinen taukotupa, saunatilat, savusauna, erillinen
vessa sekä tekolampi uimiseen. Kentällä on myös tankkauspiste, johon
voi saada magneettiavaimen, kun tekee Laitisen kanssa sopimuksen.
Halli on suuruudeltaan 15 x 30 metriä. Sen yläpuolella on lennonjohtotorni. Asfaltoidun kiitotien pituus on 1 016 metriä. Vuonna 2010
kiitotiellä otettiin käyttöön valot yölentotoimintaa varten.
– Rakentamisvaiheessa länsipäähän tuotiin Säkylän harjun hiekkaa 24 metrin leveydeltä. Sitten siihen laitettiin lasikuitukangas ja sen
päälle puolen metrin kerros, läpimitaltaan noin 8–10 senttiä, rouhittua kiveä. Siihen päälle tuli 15 sentin kerros 10 millin mursketta, sen
yläpuolelle kivituhkaa ja kruunuksi asfaltti, joka tasoitettiin kahdeksan
tonnin täryjyrällä, kertoo kenttää edelleen hoitava 85-vuotias Laitinen.
– Itäpää oli suopohjaa, ja sinne laitettiin ensin hiekkaa metrin
verran. Sitten lasikuitukangas, sen päälle hiekkaa ja vielä uusi lasikuitukangas. 15 vuoden aikana ei ole routa tehnyt mitään vahinkoja,
Laitinen sanoo.
Kenttä rajoittuu Puolustusvoimien vaara-alueeseen D61 (Porin
prikaati), minkä vuoksi kiitotielle 28 lennetään oikeanpuoleista laskukierrosta.
Kentän koordinaatit ovat 610223N 223530E. Asfalttinen kiitotie
10/28 on 1 016 x 20 metriä. Kentän korkeus merenpinnasta on
90 metriä. Radiotaajuus on 123.550, ja laskeutumiseen vaaditaan
ennakkolupa.
Kaikki Suomen korpikentät: www.lentopaikat.fi
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Uusi Rotax 915
turbomoottori tullee
saataville jo ensi vuonna.
LENTOKONEMOOTTORIT

UUSI ROTAX
915-MOOTTORI ETENEE
JulkIsuuteen on tullut tietoja BRP Ro-

taxin uutukaisen eli Rotax 915-moottorin kehitysprojektista. Takana on noin 100 lentotuntia
Aquila A211 -koneessa. Sekä itse voimanlähde
että alennusvaihteisto ovat toimineet hyvin.
Suunnitelman mukaan ensimmäiset moottorit
toimitetaan syyskuussa valituille asiakkaille
asennuskokeita ja maakokeita varten. Ensi vuoden alussa alkavat koelennot eri konetyypeillä.
Tyyppihyväksyntä ja varsinaiset asiakastoimitukset alkavat vuoden 2017 loppupuoliskolla.
Ne kattavat myös ei-tyyppihyväksyttyä versiota,
kuten Rotaxin tapaan kuuluu.
Moottori antaa 135 hevosvoiman huipputehon ja 127 hevosvoiman jatkuvan tehon.
Turbon ansiosta tämä teho säilyy aina 15 000
jalan lentokorkeuteen saakka.
Rotax on myös vihjannut, että yhtiö harkitsee vielä tehokkaampien moottorien kehittämistä. Kuusisylinterinen kehitelmä voisikin
olla varsin mielenkiintoinen piristysruiske nelipaikkaisten lentokoneiden markkinoille, missä
perinteiset moottorivalmistajat ovat tähän
saakka saaneet olla melko rauhassa. nR

PINNALLA

Edunvalvoja
esittäytyy
TEKSTI HARRI MUSTONEN

Ilmailun ammattilainen ja
monipuolinen harrastaja
Juha Silvennoinen aloitti
Suomen Ilmailuliiton
edunvalvojana 15. elokuuta.
Millaisia mietteitä miehellä
oli uuden tehtävän
kynnyksellä?

Mikä on edunvalvonnan asiantuntijan
toimenkuva Suomen Ilmailuliitossa?

sa valmistellaan linjaukset siten, että meidänkin edut
säilyvät kaikissa lajeissa. Se on yksi iso haaste.
Myös lentopaikkakysymykset nousevat koko ajan
esille muun muassa maaomistus- tai sopimussyistä.
Ympäristö ja ympäristölainsäädäntö tulee
olemaan meille iso asia lähivuosina. Lentopaikan toimiluvan uudistamisessa haetaan nykyään
lausunto kunnan ympäristötoimelta. Ei ole enää
itsestäänselvyys, että vanhentuneen tilalle saa uuden
toimiluvan.
Eräs tehtävistäni on lisäksi kansainvälisen yhteistyön koordinointi – että kaikki menisi samaan
suuntaan niin liiton eri lajien kesken kuin myös
naapurimaiden kanssa. Yhdessä liiton kokousedustajien kanssa katsomme ne asiat, jotka pitää nostaa
esille kansainvälisissä kokouksissa, ja autan heitä
selvittämään naapurivaltioiden kannat.

Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä tehtävästä?

Millainen on harrasteilmailun
asema tämän päivän Suomessa?

Tehtävänä on Suomen Ilmailuliiton jäsenkerhojen
toimintaedellytysten turvaaminen. Aiemmin
edunvalvonnan hoitivat pääasiassa meidän
luottamuselimemme – joilta löytyy huikeaa
osaamista – jotka tekivät sitä harrastustoimintana
sekä lisäksi myös liiton omat työntekijät. Nyt
maailma on muuttumassa siten, että meille tulee
koko ajan enemmän ja enemmän lausunnolle
asioita, jotka edellyttävät erityistä ilmailun
asiantuntemusta työntekijätasolla, ja sitä meillä
ei ole riittävässä määrin ollut. Olen ymmärtänyt
niin, että se oli eräs merkittävä tekijä, kun tämä
pesti avattiin. Haluttiin kokenut ja monipuolinen
ilmailija, joka pystyy leipätyönä hoitamaan
päivittäistä paperipostia.
Olen kasvanut purjelentokerhossa, jossa
on harrastettu myös moottorilentoa ja
laskuvarjohyppyä, lentänyt neljäkymmentä vuotta
ja tehnyt uran ilmailun parissa: Ilmavoimissa
tähystäjänä ja lennonjohtajana sekä viimeiset
viisitoista vuotta Finavialla lennonjohtajana. Olen
huomannut ammattieni kautta, kuinka paljon
ahtaammalle harrasteilmailu on joutunut varsinkin
niissä ilmailumuodoissa, joissa tarvitaan ilmatilaa,
kuten purjelennossa sekä riippu- ja varjoliidossa.

Mikä ovat keskeisimmät asiat, jotka Ilmailuliitossa
tarvitsevat edunvalvojan asiatuntijuutta?

Merkittävimpiä asioista ovat ilmatila-asiat, joita
hoitaa liiton hallituksen alainen ilmatilatyöryhmä.
Harrastusjärjestönä emme pääse valtakunnalliseen
ilmatilan suunnitteluelimeen, joka koostuu ministeriötason ihmisistä. Sitten meillä on tämä vuosisuunnittelupalaveri, jossa pyritään sovittamaan eri
käyttäjäryhmien ilmatilatarpeet yhteen. Jonnekin
sinne valtakunnallisen suunnitteluneuvottelukunnan
ja vuosisuunnittelun väliin tulisi saada toimielin, jos-

Suomalaisen yleisilmailun ja sitä kautta harrastusilmailun status on heikentynyt. Yleisilmailun asema
muun muassa ilmailulaissa on hyvin heikko. Se, että
Trafi pyytää meiltä edelleen lausuntoja, johtuu liiton
panostuksesta henkilö- ja toimielintasolla siihen,
että meitä on kuultava. Liiton pitää kuitenkin saada
valtakunnan tasolle takaisin se asema, joka sillä
aiemmin oli, mutta jota ei nyt ole mihinkään selvästi
kirjattuna.

Millaisena koet Ilmailuliiton roolin?

Meillä on kohta sata vuotta vanha organisaatio,
joka on pitänyt suomalaisen harrasteilmailun puolta parhaalla mahdollisella tavalla ja tulee tekemään
sitä jatkossakin, mutta vain jäsentensä kautta. Sen
vääntövoimaa pitää käyttää. Kun kerhon omat
voimat eivät enää riitä jossain asiassa, tehdään siitä
liiton kysymys ja käytetään koko porukan voimaa
ja asiantuntemusta, jolla saadaan esimerkiksi
jonkin yksittäisen lentopaikan tai kerhon ongelmat
hoidettua.
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Reipas selkäkaarto vie
mukavasti hapekasta
verta aivoihin.

Moderni

tehokone
& klassikko
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Kaksi hienoa taitolentokonetta: XtremeAir XA42
on hiilikuitukomposiitista valmistettu nykydesign
ja Christen Eagle II perinteinen teräsputkialumiini-lasikuitu-puu-kangasyhdistelmä.
Koneissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä.
Eikä kumpikaan muistuta tavallista
yleisilmailukonetta.
TEKSTI JA KUVAT JUKKA JUSSLIN

Risto Niemi on 75-vuotias
ikuinen lentopoika,
joka aloitti taitolennon
tosissaan vuonna 2008.
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Kuvateksti

Eaglen ohjaamo.

Christen Eagle II kotikentällään Hyvinkäällä.

aloitamme Christen Eagle II:lla, johon

Risto Niemi minua Hyvinkäällä nyt briiffaa.
Kertaamme nopeudet ja ohjaustekniikan
samalla, kun puemme Nomex-haalarit, urheilutossut ja laskuvarjot sekä valitsemme
harjoituspaikan Riihimäen pohjoispuolelta. Hyvinkääläiset taitolentäjät ovat
jakaneet alueet niin, ettei lentomelu
kuormita jatkuvasti samaa paikkaa.
Niemi aloitti lentämisen purjekoneilla vuonna 1957, ja moottorilento tuli mukaan 60–70-lukujen
taitteessa. Menestystä tuli tänäkin vuonna mukavasti Oripäässä järjestetyissä taitolennon
SM-/PM-kisoissa, ja mies
on kauden aikana ehtinyt
myös tyyppikouluttaa
muutaman uuden Eagleja Pitts-pilotin. Kone
on minullekin takavuosilta tuttu, mutta koska edellisistä
keikoista on aikaa, menen enemmän kuin mielelläni eteen
oppilaan paikalle.
Koneeseen noustaan asettamalla vasen jalka alasiivelle
aivan rungon viereen, kädet yläsiiven kahvalle. Oikea
jalka etupenkille, vasen viereen, ja solahdan kuppimaiseen
istuimeen. Istuma-asento on hyvä verrattuna Pitts S1:een,
jossa istutaan selkä suorana kuin rippituolissa. Tilaa on
leveyssuunnassa mukavasti, ja sauva luontevassa paikassa
kuten kaasuvipukin. Etuohjaamon paneeli, jossa ovat
koneen kaikki lennonvalvontamittarit, voisi olla hiukan
kauempana, mutta kyllä täällä viihtyy.
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Kiinnitän viiden pisteen vyöt sekä varmistusvyön,
kertaan vöiden avausmenetelmän, kytken headsetin ja
kerron Niemelle olevani valmis. Kuomu kiinni, kunnon
ryypyt käsipumpulla ja AEIO-360 herää nelisylinteriselle tyypilliseen hieman karkeaan käyntiin. Moottori-potkuriyhdistelmä on sama kuin Piper Arrowissa, tietysti
täydennettynä Christenin selkälentojärjestelmällä.

Temppuja taiturin johdolla

Niemi rullaa odotuspaikalle 04, tekee koekäytön ja
asettaa koneen tarkasti keskiviivalle. Isoja ohjainliikkeitä
kannattaa välttää, koska silloin kone lähtee ilmaan lähes
itsestään. Kaasuvipu rauhallisesti eteen, hetki odottelua, määrätietoinen työntö sauvasta nostaa kannuksen
ilmaan, vähän lisää oikeaa jalkaa ja saman tien olemme
ilmassa.
Kone kiihtyy hyvin, vaikka ollaan lähellä maksimipainoa. Nopeusmittaria on turha tuijotella, tätä
lennetään tuntumalla. Kuula on etuohjaamossa Niemen
näkymättömissä, mutta takapuolituntuma kertoo, että
se on keskellä.
Suuntaamme Kernaalanjärven harjoitusalueelle. Niemi näyttää muutaman 45 asteen ylös–alas-linjan ja tekee
pyynnöstäni muutaman hitaan vaakakierteen. Olen
kevyesti ohjaimissa mukana ja yritän saada juonesta
kiinni. Yli kuusi vuotta lähes pelkkää suoraan lentämistä ei totisesti ole tehnyt hyvää lentotaidoille.
Niemi oikaisee 4 000 jalassa ja lentää kuubalaisen,
pystykäännöksen, silmukan, toisen pystykäännöksen
ja vielä selkäkaarron, jotta saamme vähän uudenlaista
kuvakulmaa. Anelen ”my controls” ja saan vuorostani
ohjaimet. Aloitan muutamalla vaakakierteellä vaiheilla

Kesäinen hämäläismaisema
saa Eaglessa uuden näkökulman.

1

Lähestyminen Eaglella eroaa peruskoneista.

ja ilman, sitten hetkeksi selälleen ja takaisin vaakaan.
Suunta pidetään liikkeen aikana pääasiassa sivuperäsimellä, ja korkeusperäsin jätetään rauhaan. Symmetrinen
siipi lentää hyvin, oli asento tai liike mikä vaan.
Ensimmäisessä silmukassa kellutan laella turhan
kauan ja viivyttelen oikaisuvedossa. Korkeutta lähtee heti
500 jalkaa. Toisessa keskityn paremmin, ja tärähdämme
aloituskohdan potkurivirtaan. Tämähän alkaa sujua, mutta koska taukoa on ollut, päätän ottaa rauhallisesti.
Suuntaamme kohti Hyvinkäätä, ja pyydän vielä lupaa
tynnyriin, joka ennen meni vaikka silmät kiinni. En
tiedä, mitä tapahtuu, mutta selkäasennon jälkeen kierto
pysähtyy ja jäämme -2,5 G:n selkäkaartoon. Niemellä
on takapenkillä hauskaa, ja minua nolottaa. Uusi yritys,
sama lopputulos, ja annan ohjaimet suosiolla Niemelle.
Vielä läpilasku, jotta saan tuntumaa lähestymiseen.
Finaali mennään pienessä sivuluisussa teho kevyesti päällä. Radan päällä oikaisu, ja kone istuu kauniisti kolmelle
pisteelle. Taas vain pienet korjaukset sivuperäsimellä,
ettei laskukiito häiriinny, sauva pidetään takana. Niemi
lisää lentoonlähtötehot, ja saman tien olemme takaisin
ilmassa. Loppulasku ja rullaamme hallille. Jiihaa!

CHRISTEN EAGLE II OH-XEA

Tyrmäävän kaunis tehokone

Toimintamatka 45 % teholla .................................n. 700 km

Lensin takavuosina aktiivisemmin taitolentoa, mutta
vältin tietoisesti tehokoneita, sekä kustannus- että tunnesyistä. Ajattelin, että maailma ei enää olisi sama, kun
on saanut kädet hunajapurkkiin. Nyt olemme kuitenkin
Patrian hallilla Malmilla, ja Sami Kontio tekee XA42:n
päivätarkastusta, kerraten samalla koneen syntyhistoriaa.
Idean isä on Kontion kaltainen pitkän linjan saksalainen lennokkimies Philipp Steinbach, joka halusi oikeaan

Kaksipaikkainen tyyppihyväksymätön taitolentokone koulutukseen ja kilpailukäyttöön. Rakennettu Christen Industries,
Inc:n (nyk. Aviat Aircraft) rakennussarjasta. Rakentajat
Seppo, Jukka ja Pekka Saario, valmistumisvuosi 1981. Kokonaislentoaika elokuuhun 2016 mennessä noin 2 000 tuntia.
Moottori ............................. Lycoming AEIO-360-A1D, 200 hv
Potkuri ............Hartzell HC-C2YK-4/C7666A vakiokierrospotkuri
Pituus ........................................................... 5,46 metriä
Korkeus .......................................................... 1,98 metriä
Kärkiväli ....................................................... 6,07 metriä
Siipipinta-ala ...................................................... 11,61 m2
Tyhjäpaino ...........................................................490 kg
MTOW .................................................................726 kg
Max polttoainemäärä ............................................ 94 litraa
Kulutus taitolennossa .............n. 60 litraa tunnissa Avgas 100LL
G-rajat ................................................................. +7/-5
Roll rate ........................................... 187 astetta sekunnissa
Sakkausnopeus ....................................................58 mph
Lähestymisnopeus ........................................... 80–85 mph
Liikehtimisnopeus ..........................................130–180 mph
Vne ..................................................................210 mph

6/2016 ILMAILU 17

Malmin kiitotie jää taakse 330 km tunnissa, kun Sami Kontio käskee XA42:ta.

XA42 on kaunis
lentokone.

koneeseen taitolennokin ominaisuudet, kuten ylitehokkaat ohjaimet
ja kovan roll raten.
Ihmettelen sivuperäsimen jättöreunaan liimattua kumisuikaletta,
joka ei näytä alkuperäisasennukselta. Kontio kertoo modifikaation saaneen yliherkän sivuperäsimen kuriin. Myöhemmin ilmassa
huomaankin poljinohjauksen miellyttävän rauhalliseksi verrattuna
muihin ohjaimiin, jotka ovat aivan tolkuttoman herkät. Vedämme
koneen hallista ja puemme haalarit sekä varjot päälle.
Sami Kontio aloitti taitolennon vuonna 2002 ja on sen jälkeen
saavuttanut paljon. Red Bull -sarjan ovet eivät ihan auenneet, mutta
lähellä oltiin.
– Nyt kisataan SM- ja PM-tasolla sekä pidetään hauskaa taitolennon parissa. Jos en muuta keksi, niin sitä voisi lähteä Kiinaan
lentämään. Totinen kilpaileminen on jäissä niin kauan kuin oma len18 ILMAILU 6/2016

tokoneprojektini on kesken. Tavoitteenani on kotimainen unlimitedluokan kone pieninä sarjoina.
Ulkona auringonvalossa XA42 tosiaan näyttää taitolennokilta, ja
sen viimeistely on silmiä hivelevää. Peruslinjat ovat jostain RV-koneperheen ja jonkun liukkaan ultran väliltä, mutta vahvasti fotoshopattuina. Eaglekin on hyvännäköinen kone, mutta XA42 on tyrmäävän
kaunis. Mieleeni tulevat F1-kilpurit tai joku italialainen superauto.
Kiipeän siiven kautta etuohjaamoon ja alan kiinnittää vöitä. Istuma- tai pikemminkin makuuasento on aika hauska, kun polvet ovat
siipisalon päällä hartioiden tasalla. Ergonomia on muuten hyvä,
mutta kaasuvipu on oman makuuni kymmenen senttiä liian takana,
rasittaen kyynärpäätä. Periaatteessa tässä maataan kuin raketin
nokalla. Takanakin istutaan varsin makuulla.

Kuubalainen Helsingin yllä

Kontio sulkee kuomun ja käynnistää moottorin. Yhdeksän ja
puolen litran bokserikuutonen käy kuin ompelukone, mutta voima
tuntuu. Päinvastoin kuin kannuskoneilla yleensä, sauva pidetään
rullauksen aikana edessä, että kannuksen lukitus vapautuu. Pääteline on kuitenkin niin edessä, ettei nokilleen menon vaaraa rullaustehoilla ole.
Saamme Helsinki-Vantaan superilta Santahaminan yläpuolisen
ilmatilan, jonne suuntaamme Nokan kautta. Kaasu auki – ja sitten
mennään. Kiihtyvyys on rajua, nousukiito kestää ehkä muutaman
sekunnin. Vauhtia on hetkessä 160 solmua. Otan ilmassa ohjaimet
ja yritän pitää herkän koneen suorassa. Jalka on tosiaan tunnokas,
mutta pienikin yskäisy tai katseen irrottaminen horisontista tuottaa
G-arvoksi plus miinus kaksi. Viimeaikainen taitolentokokemukseni
on olematon, joten sovimme jo maassa, että ylenmääräistä plus- ja
miinusmerkkistä G:tä vältetään.

XTREMEAIR XA42 OH-TEE
Kaksipaikkainen tyyppihyväksytty taitolentokone unlimited-luokkaan.
Valmistaja XtremeAir GmbH, Saksa. Valmistusvuosi 2012.
Kokonaislentoaika elokuuhun 2016 mennessä noin 85 tuntia.
Moottori ..........................................................Lycoming AEIO-580-B1A 315 hv
Potkuri ...............................MT-Propeller MTV-9-B-C/C203-20d vakiokierrospotkuri
Pituus .......................................................................................6,67 metriä
Korkeus .....................................................................................2,54 metriä
Kärkiväli ....................................................................................7,50 metriä
Siipipinta-ala ..................................................................................11,25 m²
Tyhjäpaino ...................................................................................... 640 kg
MTOW ............................................................................................ 999 kg
MTOW unlimited............................................................................... 850 kg
Max polttoainemäärä ...................................................................... 275 litraa
Max pa-määrä taitolennossa...............................................................65 litraa
Kulutus taitolennossa .......................................n. 120 litraa tunnissa Avgas 100LL
Toimintamatka 45 % teholla ......................................1 900 km nopeudella 167 kts
G-rajat MTOW.............................................................................. +4,4 /-2,5
G-rajat unlimited ............................................................................ +10/-10
Roll rate ..................................................................... 450 astetta sekunnissa
Sakkausnopeus ................................................................................. 60 kts
Lähestymisnopeus ........................................................................ 80–85 kts
Liikehtimisnopeus .......................................................................170–225 kts
Vne .............................................................................................. 225 kts
XA42:n ohjaamo.

Santahaminan päällä on stratusta noin 2 000 jalassa, mutta
Kontio löytää aukon ja vetää nokan pystyyn nopeudella 180 solmua. Olemme hetkessä pilven päällä. Pystykäännös, pystykierre
alaspäin ja tulemme samasta aukosta takaisin pilven alle. Kuubalainen, mutta sillä erotuksella, että kierteitä tehdään aina puolitoista puolen sijasta. Selkäkaarto miinus kolmella G:llä kiskoo
vöitä vasten, mutta kyyti on hauskaa.
Kuulemma ”my controls”. En ensin osaa tehdä mitään, mutta
lopulta rohkaistun tekemään muutaman vaakakierteen vaiheistettuna ja ilman. Selkälennossa pienikin tarkkavaisuuden herpaantuminen saa taas aikaan G-piikin. Ohjaimet ovat niin tehokkaat,
ettei tarkasta lentämisestä tule mitään. Tähän pitäisi paneutua
ajan kanssa. Tarjolla olisi kovempaakin kyytiä, mutta mukana on
kamera, ja päätämme palata Malmille. Läpilasku tehdään, kuten
Eaglella, vain nopeudet ovat hiukan kovemmat. Vielä matalalähestyminen selällään, laskuun ja rullaamme asematasolle. Mikä kone!
Työnnämme koneen halliin, ja Kontio vertaa lentämiään
unlimited-koneita.
– XA42 on pystylinjoilla vähemmän kaunis, koska layout
on vähän kuin rc-lennokista. Extra 300:aan verrattuna sivu- ja
korkeusperäsin reagoivat paremmin. Ehkä lähimpänä on Extra
330LX, jossa on sama moottori, sama roll rate ja yhtä tehokas
sivuperäsin, Kontio sanoo.
– Jokainen huippukone on vakaa, mutta XA42:n ohjainten keskiherkkyys tekee sen luonteeltaan vaativammaksi puhtaiden liikkeiden kannalta. Kaikki unlimited-koneiden valmistajat käyttävät
MT:n potkureita, mutta niidenkin eri malleilla koneet kiihtyvät ja
hidastuvat hiukan eri tavalla, hän jatkaa.
Viime kädessä kyse taitaa olla pilotin lentokäsialasta ja mieltymyksistä.

Verrattain edullista luksusta

Hyvä taitolentokone tekee sen, mitä pilotti haluaa. Toisaalta pilotin
on hyvä tietää, mitä seuraavaksi haluaa, koska asiat tapahtuvat
todella nopeasti. Herkkyys tekee taitolentokoneista vaativia ja
ohjaamisen pitää tulla selkäytimestä. Huono puoli on, että kun
suorituskykyistä taitolentokonetta oppii käsittelemään, ei tavallinen
lentäminen maistu enää juuri miltään.
Christen Eagle II on yksi Pitts Specialin monista jatkokehitelmistä ja edelleen kilpailukykyinen kone Sportsman- ja Intermediateluokissa. Hinta-/hauskuuskerroin on todella iso. Harva pilotti lienee
saanut koneesta kaikkea irti sen jälkeen, kun Seppo Saario lopetti
uransa. Yhteisomistuksen kautta Eagleen pääsee osakasmäärästä
riippuen kiinni 10–15 000 eurolla, eivätkä vuosittaiset käyttökulut
tuhoa jokamiehen taloutta.
XA42 on yksi maailman parhaista taitolentokoneista ja suosittu
muun muassa Red Bull -sarjassa. Silti, verrattuna oikeisiin superautoihin ja huippuluokan kilpapurjeveneisiin, koneen saa halvalla. Bonuksena tulee pitkä toimintamatka täysillä tankeilla. Kaksi
henkeä ja vähän muutakin matkatavaraa kuin luottokortit, siirtyvät
170 solmun nopeudella ilman välilaskuja 1 900 kilometrin päähän –
tyylillä. Bugatti Veyronin hinnalla näitä saa viisi.

Lisätietoa Christen Eaglesta: aviataircraft.com
Lisätietoa XA42:sta: xtremeair.com
SSA
Lisätietoa Sami Kontion koneprojektista:
VERKO
facebook.com/narliaviation
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Ahtimella aukeni
uusi hyppykorkeus
Oulun laskuvarjokerhon omistama Cessna,
OH-CVE, varustettiin talvitauon aikana mekaanisella
ahtimella. Victor Echo on tämän ansiosta kyydinnyt
kaudella 2016 hyppääjiä kaivattuun neljän
kilometrin korkeuteen.
TEKSTI HELI NIVA KUVAT JUSSI MÄÄTTÄ
viime vuosina Oulun laskuvarjokerhossa

(OLK) on hypätty korkeat pokat reilun kolmen kilometrin korkeudelta, Cessna C182 -lentokoneesta,
joka on yleisimpiä hyppylentokoneita maailmalla.
Korkeammat pokat ovat ymmärrettävästi kuitenkin
pyörineet ajatuksissa ja puheissa jo kotvan aikaa.
OLK:n viimeisimmässä syyskokouksessa päätettiin
lopettaa vatulointi ja valtuuttaa lentokonetyöryhmä
valmistelemaan joko kerhon lentokoneen vaihto
tai lentokoneen moottorin vaihto tehokkaampaan
ja taloudellisempaan siten, että neljän kilometrin
operointi on mahdollista.
Johtokunnan nimittämä työryhmä koostui hyppylentäjistä Simo Aro, Esa Harju, Veikko Rasila ja
Jari Kemppainen. Lisäksi ryhmään kuului OLK:n
koulutuspäällikkö Kimmo Paularanta. Vaihtoehtoina neljän kilometrin saavuttamiseksi pyöriteltiin
nykyisen moottorin varustamista mekaanisella
ahtimella tai dieselmoottoria.
Työryhmän kyseltyä tarjouksia, laskettua euroja
ja arvioitua toki riskejäkin, päädyttiin remmiahtimen asentamiseen nykyiseen lentokoneen
moottoriin. Diesel-vaihtoehtoa olisi puoltanut sen
käyttökustannukset, edullisemman menoveden
myötä. Sopivia lentokoneita vaan ei oikein tuntunut
olevan juuri sillä hetkellä vapailla markkinoilla.
Moottorivalmistaja SMA (Société de Motorisations Aéronautiques) ei enää valmista C182 Cessnaan sopivia jälkiasennettavia dieselmoottoreita.
Turboahdin ei ole soveltuva muun muassa tuottamiensa lämpöjen vuoksi eikä siten ollut harkinnassa
osallisena. Remmiahtimesta tässä konetyypissä
oli maailmalta verrattain vähän käyttökokemuksia
tiedossa, Suomesta ei ollenkaan.
Lopulta hinta–riski-suhde oli remmiahtimessa
optimaalisin. Riittävä pääoma oli yhdistyksellä
jo olemassa, ja toisaalta, jos ahtimen kanssa tulisi
isompia ongelmia, moottori olisi vielä muutettavissa
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takaisin vapaasti hengittäväksi. Ei tulisi rasitteeksi
isoa velkaa, eikä ylimääräistä ”konetymän” uhkaa.
Ja vieläpä päästäisiin neljään kilometriin jo kauden
alussa. Päätös muutosremontista tehtiin joulun alla
2015 – ja pari kuukautta myöhemmin se oli jo konkretisoitunut neljän kilometrin hyppyhissiksi.

Tekniikan maailma

Remmiahtimia mäntämoottoreille valmistaa
Forced Aeromotive Technologies -yhtiö (FAT).
Niitä on asennettu useisiin Cessna E-R -lentokoneisiin, Victor Echoon asennettu ahdin on
järjestyksessään 49. Niitä saa myös muun muassa
experimental-moottoreihin ja SR22-konetyyppiin.
EASA-hyväksynnän C 182 -ahdin on saanut
vuonna 2010. Juuri EASA-materiaaleista remmiahdin alun perin tulikin lentokonetyöryhmän
tietoon. Ahtimen takuuaika on 1 800 tuntia tai
kuusi vuotta (näistä ensimmäisenä täyttyvä ehto)
ja huoltoväli 100 tuntia. FATin ahtimet ovat keskipako-tyyppisiä, ja niitä on käytössä Australiassa,
Yhdysvalloissa ja Euroopassa laskuvarjokerhojen
hyppylentotoiminnassa.
CVE:n ahtimen asennus toteutettiin yksityisilmailun huolto- ja korjauspalveluja tuottavan
Arctic AirService -yrityksen toimitiloissa Ranualla.
Konepellin alla hääri firman monitoimimies Sampo
Kukkola. Suuria uudistuksia koneen uumeniin ei
tarvinnut tehdä, mutta kourallinen pieniä välttämättömyyksiä kuitenkin. Ilmanottokanavaa muokattiin,
kampiakselille tuli yksi käyttöpyörä lisää ahtimen
remmiä varten, tankista kaasuttimeen tuli pari polttoainepumppua. Laturi siirrettiin toiseen paikkaan,
jotta ahdin mahtuu paikoilleen. Ohjaamoon tuli
pieniä lisäyksiä, kuten pari merkkivaloa polttoainepumpulle ja laturille, polttoaineen painemittari sekä
ahtoilman ohivirtauksen kytkin. Ulkoisia muutoksia lentokoneeseen ei tullut.

Toimiva tuote
Mekaaninen ahdin

POKA
Hyppääjät valmistautumassa
pokalle, eli hyppylennolle.
OH-CVE:n kyytiin mahtuu
pilotin lisäksi viisi hyppääjää.

OH-CVE
Cessna 182P
Valmistusvuosi: 1975
Moottori: Continental O-470-S
Valmistaja: Cessma Aircraft Company
Konetyypin ensilento: 1956
Valmistettu vuosina 1956–1985,
1996–2012 ja 2015, edelleen
tuotannossa. Tähän mennessä
valmistettu lähes 25 000 kappaletta

SUPERCHARGED
Mekaaninen ahdin, eli englanniksi
supercharger. Vain pieni tarra koneen
kyljessä kertoo, että kyseessä ei ole
ihan tavallinen Cessna 182.
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Asennuspaketti saapui
Suomeen helmikuun
alussa ja asennustyöt
aloitettiin välittömästi.
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Remmiahtimen pyörittäminen syö moottorin voimaa pari prosenttia,
toisaalta ahtopaineet pysyvät nyt korkealla pidempään, mikä tuo
tehoreserviä. Polttoaineen kokonaiskulutus ei ole lopulta liiemmin
muuttunut. Moottorin käyttövoimana on nykyään pelkästään 100LLlentobensiini. Remmiahtimen toiminta on sidoksissa moottorin
kierroslukuun, jolloin ahtimen ylikierroksista tai paineiskuista ei ole
ongelmaa, kuten turboahtimen tapauksessa.
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Muutokset pilotin penkillä

Muutostyö oli sikäli jouheva vaihtoehto, että koneen operointi ja
ylläpito pysyvät ennallaan. Moottori on tuttu ja ahdin-rakenne on
teknisesti selkeä. Ahdin painaa vain noin 15 kiloa, joten se ei merkittävästi vaikuta lentokoneen kuormattavuuteen. Häiriötilanteen sattuessa
remmiahdin voidaan poistaa käytöstä ohivirtauskytkimellä, jolloin
päästään vapaasti hengittämällä laskuun ja tutkimaan tilanne.
Remmiahtimen myötä hyppylentäjiltä edellytetään eroavaisuuskoulutusta turbotulla koneella lentämiseen, mutta melkein kaikilla kerhon
piloteilla koulutus jo oli. (Vaikka remmiahdin ja turboahdin ovat eri
asia, eroavaisuuskoulutuksen näkökulmasta ne rinnastetaan.) Lentäjille järjestettiin parin illan mittainen perehdytys ja tietysti eroavaisuuskoulutus niille, joilta se vielä puuttui.
Perehdytyksessä hyppypilotit kävivät kokeneen kollegan kanssa
perehdytyslennoilla, käytyään keskeiset uudet asiat ensin teoriassa
läpi maan kamaralla. Lentoon lähdössä kaasukahvaa ei enää työnnetä
eteen asti, vaan puoleenväliin (28 tuumaa ahtopainetta). Lentopinnan
70 (7 000 ft) jälkeen ilman jäähtyessä moottorista saa hyvin tehoja irti
ja kone nousee terhakkaasti. Muutostyö onkin ymmärrettävästi poikinut positiivista palautetta CVE:n hyppylentäjiltä, koneen kulkiessa
loppumatkankin ajan virkeästi.

AHDIN PAINAA VAIN NOIN 15 KILOA,
JOTEN SE EI MERKITTÄVÄSTI
VAIKUTA KONEEN KUORMATTAVUUTEEN.

Kivaa ja korkealta

Ensimmäinen OH-CVE:n mekaanisesti ahdettu hyppylento halkoi
Oulunsalon ilmatilaa 2. maaliskuuta 2016. Keskikesään mennessä,
eli maalis–kesäkuun aikana OLK:n hyppypokista 43,7 prosenttia oli
käynyt neljässä kilometrissä, ja se on ollut samalla selvästi suosituin
hyppykorkeus. Kesäkuun loppuun mennessä hyppysaldo oli reilu tuhat,
ja näistä räimittiin joka kolmas hyppy neljästä kilometristä.
Hevosvoimia muutostyö ei tuonut lisää, mutta se toi tehoreserviä.
Kone kiipeää nyt neljään kilometriin pari minuuttia pidempään kuin
ennen ahtimen asennusta kolmeen kilometriin. Laskuaika on vastaavasti verraten keskimäärin kolme minuuttia pidempi. Oululaiset laskuvarjohyppääjät jakavat ilmatilan kaupallisen lentokoneliikenteen ja
FinnHEMS-lääkärihelikopteriliikenteen kanssa. Aikatauluja on jaettu
lisäksi kiitotien kunnostustöiden kanssa.
Oulunsalon lentoasemalla lennonjohto joutuukin toisinaan hieman
hoputtamaan hyppyhissejä muun toiminnan alta pois. Hyppytoiminnan sujuvuuden kannalta on hyvä, että tarvittaessa kone kykenee vielä
hieman kiiruhtamaan ylhäällä päästäkseen pudotuskorkeuteen.
Tarkemman tilastonikkaroinnin aika lienee kauden jälkeen, kun
saadaan lentojen ja hyppyjen tunnuslukuja kokonaisen kauden edestä
kasaan. Siihen asti hypätään kovasti ja korkealta.
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Kuvateksti

Ahdin on Vortech V-3 SCImallinen, ja sen paikka
on moottoritilassa heti
tuliseinän edessä.

AHTIMILLA LISÄTEHOA
Operoitaessa lentokorkeuksissa, joissa ilmanpaine alkaa
laskea, voidaan mäntämoottorista saada lisää tehoja
irti puristamalla ilmaa sylintereihin. Tällöin polttoainetta
voidaan polttaa enemmän, jolloin moottorin teho kasvaa.
Ahdin on moottorin apulaite, jolla ilman puristaminen eli
kompressointi tapahtuu.
Mekaaninen ahdin ottaa käyttövoimansa moottorin kampiakselilta. Yleensä voima siirtyy hihnan välityksellä, mistä
arkisempi nimitys remmiahdin. Remmiahdin lisää hieman
moottorin kuormitusta, mutta toisaalta se reagoi kaasuun
välittömästi ja kykenee viiveettä nostamaan ahtopaineet.
Kansan parissa kenties tunnetumpi turboahdin sitä vastoin ottaa käyttövoimansa moottorin pakokaasun energiasta, jolloin kokonaishyötysuhde on parempi. Turbon miinuspuolia ovat esimerkiksi sen tuottama lämpö, toiminnan
viive ja ahtopaineen kasautuminen osittaisella kaasulla.
Joissakin lentokoneen moottoreissa on remmiahdin integroituna moottorin rakenteeseen. Tällöin voidaan toteuttaa kaksivaiheinen ahto, lisäämällä rinnalle turboahdin.
Turboahdin ahtaa imuilman, joka menee jäähdyttimeen ja
sieltä kaasuttimeen. Mekaaninen ahdin ahtaa sitten ilmapolttoaineseoksen ja toimittaa sen sylintereihin.
Ahtamatonta moottoria sanotaan vapaasti hengittäväksi.

OH-CVE hyppylinjalla
Oulunlahden päällä.
Hyppääjät avaavat
hyppyoven ja varmistavat
uloshyppypaikan sijainnin
ennen exitiä.
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Laitisen leikkikenttä
TEKSTI JA KUVAT LASSE TUORILA
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Leevi K. Laitisen hiekkalaatikko
on etupihalla – oma lentokenttä.
Pikkulapsena ankaran
uskonlahkon alaisuudessa
leikit oli kielletty. Nyt hän ottaa
menetetyn lapsuutensa takaisin.

Oman kentän omistaja
Leevi K. Laitinen täytti
juuri 85 vuotta ja lentää
edelleen. Takana on noin
750 lentotuntia.
Kentän laidalla on
saunarakennus ja
savusauna tekolammen
rannalla.

tuulikki - vampulan lentokentän hallirakennuk-

sen seinää vasten nojailee lukuisia jätesäkkejä. Edellisenä viikonloppuna Leevi K. Laitisen kentällä on käynyt 550 leikkikaveria kauppaneuvoksen 85- ja samalla kentän 15-vuotisjuhlissa.
– Koneitakin oli yli 20, Laitinen toteaa vaatimattomasti.
15 vuotta takaperin Laitisen taskussa poltteli tuore lentolupakirja, kun kenttä vihittiin käyttöön. Nimensä se sai vaimon
Annin toisesta nimestä Tuulikista. Nyt lentotiimaa on takana
750 tuntia ja noin 1 200 laskua. Ja yhä edelleen Laitinen lentää.
– Muutama vuosi sitten vahingoitin itseni oksan tynkään
kenttää hoitaessani. Lääkäreiden mukaan en olisi selvinnyt,
ellen olisi ollut niin kovakuntoinen. Minulle laitettiin avanne, ja
kolme kuukautta sen sulkemisesta sain taas lentää.
Laitisen hyvän kunnon takana on muun muassa vuonna 1962 aloitettu avantouinti, joka-aamuinen saunominen ja
säännöllinen uinti vaimon kanssa uima-altaassa, jonne valuu
jääkylmä vesi Säkylän harjumuodostelmasta.

Vapaaksi kartanolaisuudesta

Laitisen nuoruutta leimasi syvä uskonnollisuus, kartanolaisuus.
Tässä lahkolaisuudessa lapsuuden kaikki leikit oli kielletty.
Laitinen itsekin toimi hurmoksellisena saarnaajana jo neljävuotiaana.
– Tavoitteena oli saada yleisö liikuttumaan, itkemään ja
katumaan syntejään. Onnistunut saarna oli sellainen, jonka
jälkeen huoneessa ei ollut yhtäkään kuivaa silmää.
18-vuotiaana Laitinen karkasi julman uskonlahkon piiristä ja
alkoi tehdä omaa elämäänsä.
Kangasniemellä syntyneen Laitisen elämä vei hänet pääkaupunkiseudulle, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa Annin.
Heidät vihittiin Töölön kirkossa syyskuussa 1952.
Vuonna 1957 Laitinen oli mennyt pienen huolintayhtiön
Varova Oy:n palvelukseen. Vuonna 1960 hän osti tuon yrityksen ja teki siitä huomattavan suuren huolintaa ja rahtausta
ympäri maailmaa suorittavan yrityksen.
Vaikka kiihkouskovaisuus väistyi Laitisen elämästä, ei
uskonnollisuus ja muista ihmisistä huolehtiminen hävinnyt
mihinkään. Sen ansiosta ilmailukipinäkin iski.
– Veimme kevättalvella 1998 Tallinnaan lastensairaalaan heidän kipeästi tarvitsemiaan tarvikkeita. Kirurgi Burre Ingvallin

6/2016 ILMAILU 25

poika Lasse lennätti kerran meidät Cessnalla Tallinnaan. Oli harvinainen, peilityyni
ilma, ja lentäminen oli varsin miellyttävää.
Anni kysyi puolivälissä matkaa, että voisiko
tällaisen koneen ostaa. Kävimme jo seuraavana päivänä katsomassa koneita, mutta en
ihan vielä silloin ostanut.
Mutta jo kesäkuussa Laitinen osti
ensimmäisen kuusipaikkaisen koneensa
Turusta ja aloitti syksyllä poikiensa kanssa
lentokoulun. Kun lentokerhon koulukoneet
olivat usein varattuina silloin, kun aika olisi
sopinut sekä oppilaille että opettajalle, piti
hankkia toinenkin, koulukoneeksi sopiva
nelipaikkainen Piper.
Laitiset olivat jo vuonna 1971 hankkineet kesäpaikan Huittisten Vampulasta. Nyt
Leevi alkoi suunnitella sinne omaa kenttää.
– Tein 14 maakauppaa ja nyt minulla
on vähän päälle 28 hehtaaria kenttää. Kenttä on yksityinen, jotta voi sulkea sen vaikka
erilaisia leirejä varten. Ei tarvitse Trafilta
kysellä lupia.
Laitisella oli viereisen Porin prikaatin
kanssa aluksi pieniä vaikeuksia, mutta
kun prikaatin silloinen komentaja ja eräs
kentälle myötämielinen kenraali ”sattuivat” samalle lennolle Malmilta Vampulaan
kentän avajaisiin, poistuivat kaikki esteet.

Leevi ja Anni Laitinen
ovat olleet naimisissa
vuodesta 1952.
Lentokenttä on ristitty
sen vihkimishetkellä
vuonna 2001 Annin
toisen nimen, Tuulikin
mukaan TuulikkiVampulan kentäksi.
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”TÄMÄ KENTTÄ ON
KIITORATOJEN ROLLS
ROYCE. LEEVI TEKEE
KAIKEN VIIMEISEN
PÄÄLLE.”
Nykyään Laitinen on prikaatin vakiovieras
juhlissa. Viereisestä prikaatista muistuttaa
oikeanpuoleinen laskukierros kiitotielle 28
Puolustusvoimien vaara-alueen vuoksi.
Kun Malmin kentän sulkemisesta alettin puhua 11 vuotta sitten, päättivät Laitiset
muuttaa pysyvästi Helsingistä Vampulaan.

Piristys koko seudulle

Haastattelupäivänä kentälle on poikennut
tankkaamaan Jukka Reikko helikopterillaan,
ja Tapani Wallin on käynyt heittämässä
kiepit taitolentokoneellaan, joka on Laitisen
hallissa.
– Tämä kenttä on kiitoratojen Rolls
Royce. Kaiken, minkä Leevi tekee, hän

tekee viimeisen päälle, tiivistää Reikko, joka
lentää myös siipikoneilla.
– Kun ostin 50-vuotispäivänäni itselleni
lentokoneen, vaimo motkotti, miksen ostanut Harrikkaa, kuten muutkin viiskymppiset
miehet. Vetosin Leeviin, että hänelläkin on
kone, vaikka hän on yli seitsemänkymppinen, muistelee Wallin oman lentouransa
alkua.
Heinäkuussa vilja heilimöi 1 016 metrin
pituisen asvaltoidun kiitotien vieressä.
Naapuri on vuokrannut alueen, ja samalla
Laitinen pääsi ainaisesta horsmien repimisestä. Molemmissa päissä kiitotietä on
runsaasti vapaata tilaa.
– Kävin tankkaamassa, kun Leevi oli
toipilas ja hänellä oli vielä avanne. Hän korjasi kuitenkin kenttää täyttä päätä, Reikko
muistelee.
Kiitotien tieltä kaadettiin yli satavuotiaita
puita roppakaupalla. Sitten alkoi harras kiitotien rakentaminen. Avajaisissa tuolloin 700
metrin pituista kiitotietä juhlisti vuonna 2001
tuhatkunta ihmistä ja 29 konetta. Laitisen
80-vuotisjuhissa kymmenen vuotta myöhemmin oli puolensataa konetta ja 600 ihmistä.
Kenttä innosti myös muita vampulalaisia
yläilmoihin. Leevin päivänä 2002 paikkakunnalle perustettiin ilmailukerho, jonka kymme-

1

2
nen jäsentä aloittivat Turussa lentoteoriakurssin. Porukka muun muassa hankki yhteisen
ultrakevyen koneen, Ikaruksen. Alueen yrittäjät ovat myös käyttäneet Tuulikki-Vampulan
kenttää liikematkoillaan.

Leirejä ja konsertteja

Laitisen kentällä on monenmoista
muutakin toimintaa kuin vain lentämistä.
Esimerkiksi vapaapalokuntalaiset ovat
pitäneet siellä liukkaan kelin harjoituskurssejaan.
Yksi tärkeä tapahtuma on lähetysKentällä modernia teknologiaa
Kentän alta valuu kristallinkirkasta
lentäjien (MAF) järjestämä vuosittainen
pohjavettä tekolampeen, jonka rannalla
Peltilintuleiri 14–18-vuotiaille nuorille eloovat savusauna ja täysin varusteltu mökki
kuussa. Raamatun lisäksi leiriläiset saavat
tutustua lentämisen kaikkiin muotoihin
saunoineen. Alueella on myös Laitisen
kuumailmapalloilusta pienkonelentämitaukotuvaksi ristimä hulppea haapapuusta
veistetty hirsimökki.
seen. Leirin tehtävänä on antaa taivaallinen näkökulma elämään.
Lentokonehalli on 15 x 30 metriä, ja se
on toiminut lukuisten juhlien ja konserttien
– Yksi poika totesi leiristä, että se oli
pitopaikkana. Hallin päällä on uljas lennon- ”sikakiva”, muistelee Laitinen hymyillen
johtotorni. Kentällä on myös kiitotievalot
nykyslangia.
yölentotoimintaa varten.
Kentällä on pidetty myös lukuisia
konsertteja, lauluiltoja ja perhejuhlia. Myös
Kentällä on ympäri vuorokauden
toimiva tankkauspiste (LL 100), josta kuka
Puolustusvoimat on käyttänyt kenttää
harjoituksiinsa.
tahansa Laitisen kanssa sopimuksen tehnyt
voi tankata. Tankkaaja saa magneettiavaiKentän syrjäinen sijainti ja parikymmentä valvontakameraa ovat pitäneet
men, joka rekisteröi tankkauksen. Lasku
tulee jälkikäteen postissa.
ilkivallan hyvin loitolla.
Nykytekniikkaa edustavat myös alueen
Laitisen lentokipinä roihuaa myös
rakennuksissa käytetty maalämpö ja
seuraavissa sukupolvissa. Hänen edesmenkiitotien vieressä oleva 4,5 kilowatt-peakin
neen poikansa Timon poika toimii lentoperämiehenä Skotlannissa ja toisella pojalla,
aurinkopaneelijärjestelmä.
Laitinen raottaa huoltorakennuksen
Pekalla, on niin ikään lentolupakirja.
ovea, josta pilkottaa yksi hänen leikkikaHuittisten hulluksikin valittu Laitinen
luistaan, massiivinen runko-ohjattu traktori. on pitänyt itsensä hyvässä kunnossa, mutta
– En lapsuudessa päässyt hiekkalaatijoskus saattaa tulla se hetki, kun medikaali
ei enää irtoa. Silloin miehen kai täytyy vain
kolla leikkimään. Nyt saan leikkiä aidoilla
työkoneilla, jotka toimivat hyvin, kun
kiertää entistä enemmän Alastaron golfkenthuollatan ne ammatti-ihmisillä. Voin vaihtää, jota hän oli aikoinaan puuhaamassa.
taa traktoriin harjan tai auran. Pystyn tällä
Ja kyllä näin hienon kentän hoito vaatii kunnon työmiestä – Leevi K. Laitista.
hoitamaan kentän ihan yksin.

3
1 I Tuulikki-Vampulan kentällä on komea
lentokonehalli ja lennonjohtotorni.
2 I Jukka Reikko on poikennut
helikopterillaan tankkaamaan. Kentällä
on LL 100 -bensaa, jota voi tankata
mihin vuorokauden aikaan hyvänsä, jos
on tehnyt sopimuksen Laitisen kanssa.
3 I Kentällä on 4,5 kilowatt-peakin
aurinkopaneelijärjestelmä.

LEEVI K. LAITINEN
• Syntynyt 30.6.1931 Kangasniemellä
• Nelivuotiaana lahkoon lapsisaarnaajaksi,
karkasi 18-vuotiaana
• Avioitui Anni Tuulikin
kanssa vuonna 1952
• Varova Oy:öön töihin vuonna 1957,
osti yhtiön 1960-luvun alussa
• Kaksi poikaa, joista toinen
kuollut, lapsenlapsia 4
• Omistanut kolme konetta
• Nykyinen kone nelipaikkainen
Piper Archer III
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Turvallisuus
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Sami Uotila oli opettajansa
Matti Huovialan kanssa
kertauslennolla, kun
moottoriin tuli häiriö,
ja miehet joutuivat
tekemään hakkuualueelle
pakkolaskun. Kone FK-9
ELA tuhoutui täysin.
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TEKSTI LASSE TUORILA
KUVAT LASSE TUORILA JA SAMI UOTILA

Entinen alppihiihtäjä Sami
Uotila joutui pakkolaskuun,
kun hänen ultrakevyestä
lentokoneestaan hävisivät
tehot. Lennonopettaja Matti
Huoviala joutui ohjaamaan
koneen hakkuualueelle. Kone
meni silpuksi, mutta Uotila ja
Huoviala selvisivät hengissä.

Sami Uotilan oli tarkoitus kaivaa vanhat lentorutiinit
esiin toukokuussa lennonopettaja Matti Huovialan avulla.
Alla oli Uotilan kuutisen vuotta omistama ultrakevytkone FK-9 ELA.
– Kyseessä oli kertauslento. Koneeseen oli
tehty viiden vuoden vuosihuolto ja samalla
vaihdettu kaikki kumiletkut. Parikymmentä
minuuttia olimme ehtineet lentää ja samalla
käyneet läpi pakkolaskutilanteita opettaja
Huovialan kanssa muistin virkistämiseksi
ja muutenkin, kun en ollut puoleen vuoteen
lentänyt, Uotila kertoo.
Matka starttasi Räyskälästä. Kone lähestyi
Uotilan omistamaa turistikohdetta, Somerniemellä sijaitsevaa Hiidenlinnaa. Korkeutta oli
700–800 jalkaa, kun Uotila napsi kuvia Hiidenlinnasta.
– Olimme lähteneet kertauskoululennolle, joka
ultralentäjiltä vaaditaan. Olimme ensin maassa käyneet
pakkolaskutilanteet läpi. Sitten lensimme sitä lentoamme, olimme osan ohjelmasta jo saaneet suoritettua,
muun muassa sakkaukset. Tarkoituksenamme oli tehdä
normaaleja kaartoja ja kurvasimme siihen Hiidenlinnan
yläpuolelle, Huoviala muistelee.

Lentoa loppuun asti

Parinkymmenen minuutin lennon jälkeen koneen Rotax
912ULS (100 hp) alkoi kuitenkin yskiä – ja lopulta
sammui kokonaan.
– Kun moottorihäiriö alkoi, teimme niitä toimenpiteitä, joita käsikirjassa on mainittu moottorihäiriötilanteista: Että, miten teho saataisiin palautettua. Kun teho
ei riittänyt vaakalentoon niillä tehoilla, mitä moottorista
vielä irtosi, ilmoitin, että nyt teemme pakkolaskun. Käskin Samia kiristämään vyöt ja valitsin pakkolaskupaikan,
Huoviala kertoo.
Valitettavasti tarjolla oli vain huonoja paikkoja.
– Valitsin lähestymisen aikana koneesta laipat ulos,
sähköt pois – kaikki pakkolaskuvalmistelut saatiin tehtyä.
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Ei siinä itse asiassa ollut edes kauhea kiire
valmistautumisen suhteen. Sinänsä lasku
onnistui hyvin. Lensimme loppuun asti, ja
nopeus oli kosketushetkellä 70 kilometriä
tunnissa, mikä on minimi, mitä tuolla koneella pystyy lentämään. Kone tuhoutui vain
sen takia, että paikka oli toivottoman huono.
Muuta ei kuitenkaan ollut tarjolla, jatkaa
Huoviala, joka ohjasi koneen loppuun asti.
– Se louhikko oli paras mahdollinen laskeutumispaikka. Jos kone olisi liitänyt vielä
parisataa metriä pitemmälle, olisi päästy
suhteellisen kivaan koivikkovesakkoon.
Mutta siinä oli sitten vielä kalliomäki edessä. Liidettiin koko ajan samaan suuntaan,
Uotila sanoo.
Uotila kertoo, että vaikka hän oli harjoitellut paljon pakkolaskutilanteita, tunnelma
oli tosipaikan tullessa kiihkeä.
– Ei siinä auttanut kuin vetää lippahattua
syvemmälle päähän ja turvavyöt kireälle.
Kyllä se aika kova rykäys oli. Olimme siellä
naamallamme koneen alla, enkä meinannut
päästä ensin vöistä irti. Menimme sitten
molemmat ulos minun puoleisesta ikkunasta, Uotila kertoo.
Maasto oli pakkolaskulle varsin karu,
eikä korkeutta ollut liiemmälti.
– Ei ollut peltoa tai tienpätkiä, vaan pääosin metsää ja hakkuuaukeita. Siinä oli jotain vesakkoa, kantoja ja kivikkoa. Kannosta
se varmaan meni ympäri. Laskutelineet
menivät soiroksi siitä alta. Menimme etukautta yli. Olimme onnekkaita, että olimme
ylätasokoneessa, varmaan se on tuollaisessa
tilanteessa turvallisempi, Uotila sanoo.
Koneen rakettipelastusvarjo oli pakattavana ja päivitettävänä Saksassa.
– Minä kyllä mietin, että siitä olisi pitänyt
vetää, jos se olisi ollut koneessa, mutta
Matti oli sitä mieltä, ettei sitä olisi käytetty,
Uotila kertoo.
Tarkka syy moottorin sammumiseen ei
ole vieläkään tiedossa.
– Muutamia epäilyjä on, polttoaineen
syötössä on ehkä ollut ongelmia, Uotila
aprikoi.

Kone nähtävillä Hiidenlinnassa

Huoviala oli hiihdonopettajana Sami
Uotilan omistamassa Vihti Ski Centerissä ja

sai houkuteltua tämän lentäjän uralle. Nyt
Uotilalla on noin 350 lentotuntia ja kuutisen
vuotta lentokoneen omistusta takana. Onnettomuus on laittanut miehen miettimiään
syntyjä syviä.
– Kyllä sitä ajattelee paljonkin, oliko
onnettomuuteen syynä joku itsestä johtuva
tekijä. Mutta kyllä me Matin kanssa olemme satavarmoja, ettemme tehneet mitään
väärin ennen lentoa.
Molempien lentäjien ruhjeet ovat jo
parantuneet. Pakkolasku on myös herättänyt Uotilassa ajatuksia oman turvallisuuden
parantamisesta.
– Suosittelisin kyllä jatkossa kypärää ja
aion sen käyttöä itsekin miettiä, varsinkin
alatasokoneissa. Meilläkin on ollut koulukoneena Eurostar. Kun katselin muutamana
unettomana yönä kuvia onnettomuuskoneesta, ajattelin, että jos olisimme menneet
Eurostarilla louhikkoon, siinä olisi sattunut
päähän ja pahasti. Koneeni tuntui jälkeenpäin ajatellen kyllä tosi hyvältä ja turvalliselta. Siinä koko runkokehikko säilyi vääntymättömänä. Toki kaikki ikkunat hajosivat.
Toinen siipikin katkesi kokonaisuudessaan.
Miesten onneksi kännykät toimivat
pakkolaskun jälkeen, ja he saivat kuljetuksen pois metsästä. Hätäkeskukseen he eivät
olleet yhteydessä, koska molemmat totesivat
toisensa hyvinvoiviksi.
– Kone on nyt nähtävillä Hiidenlinnassa. Tervetuloa vaan katsomaan, miten voi
käydä. Ja jos joku löytää siitä virheen, niin
se on kaikille nähtävissä, Uotila toteaa.
Koneen sammumisen syy ei jää pelkästään Hiidenlinnassa vierailevien varaan,
sillä Trafi aikoo tutkia moottorin käyntihäiriön syytä.
Ylitarkastaja Jukka Parviaisen mukaan
kyse on normaalista lentoturvallisuuteen
liittyvästä tarkastuksesta.
– Meitä kiinnostaa, voisiko tästä löytää
jonkun vian, jonka voisi myöhemmin ennalta ehkäistä. Ja pitäisikö sen puitteissa ryhtyä
joihinkin toimenpiteisiin.
Parviaisen mukaan varsinkin ultrien
useat viimeaikaiset moottorin käyntiin liittyvät ongelmat ovat tutkimuksen taustalla.
Hän korostaa, ettei kyseessä ole kuitenkaan
onnettomuustutkinta.

Sami Uotila ehti ottaa
Hiidenlinnasta kuvan
kertauslennollaan.
Sitten pitkin ruveta
valmistelemaan
pakkolaskua.

PUJOTTELIJA JA YRITTÄJÄ
Sami Uotila, 39, on Suomen menestyksekkäimpiä alppihiihtäjiä. Hän kuului Suomen
maajoukkueeseen vuosina 1993–2007.
Uotilan päälaji oli suurpujottelu.
Uotila oli ensimmäinen suomalainen
miesalppinisti, joka pääsi maailmancupin
osakilpailussa palkintokorokkeelle. Hän
sijoittui kolmanneksi suurpujottelussa Italian
Alta Badiassa vuonna 2001.
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Uotila on toiminut Vihti Ski Centerin
päätoimisena omistajana vuodesta 2007 ja
ollut sitä ennen noin 10-vuotiaasta töissä
tässä perheyhtiössä. Uotila laajensi liiketoimintaansa vuonna 2013 ostamalla turistinähtävyys Hiidenlinnan Somerniemeltä.
Uotila hankki ultrakevytlentolupakirjan
toukokuussa 2010. Hänellä on noin 350
lentotuntia tiimaa.

VAIKKA UOTILA OLI HARJOITELLUT
PALJON PAKKOLASKUTILANTEITA, TUNNELMA
OLI TOSIPAIKAN TULLESSA KIIHKEÄ.
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SE
TUNNE…

VUOROVESITAULUKKO ON
NÄKÖJÄÄN VÄLTTÄMÄTÖN VARUSTE
VESITOIMINNASSA NORJAN
MERIALUEELLA.

Pikavisiitti Lofooteille
Oikukas sää ja Jäämeren
vuorovedet yllättivät
puskalentäjän Norjan Lapissa.
Perillä Lofooteilla odottivat
jylhät saaristomaisemat ja
idylliset pikkukylät.
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LAPIN KESÄLOMAREISSU supistui ulkoisten syiden
vuoksi kahdesta viikosta yhteen, joka tarjosi välttävät
mahdollisuudet Lofoottien valloitukseen. Ajatus oli
lentää vesikoneella, kalastaa ja retkeillä Käsivarren Lapissa sekä perehtyä Lofoottien elämään ja käydä merellä
kalassa.
Matkalla Vesivehmaalta Lappiin pidimme huonoa
säätä Päijänteellä, Laukaassa ja Peurungan kylpylässä,
kunnes viimein pääsimme pujottelemaan Maulella
Lemmenjoen kansallispuistossa sijaitsevalle Korsajärven
autiotuvalle. Seuraavana päivänä etenimme sateiden
lomassa Kilpisjärvelle E8-tietä seuraten.
Seurasimme sään kehitystä aktiivisesti eri lähteistä, ja kun hyvää keliä luvattiin kaksi vuorokautta, oli
syytä suunnata Norjan puolelle. Plaanasimme lennon

TEKSTI JA KUVAT RAMI LINDSTRÖM

Kilpisjärveltä Evenskjerin kylän venesatamaan, joka ei
ollut puskalentäjän unelma millään mittarilla. Päätimme
jatkaa matkaa länteen ja lentää Svolværin kentälle yöksi.
Päädyimme lentokentälle, koska emme olleet varustautuneet vuorovesitaulukolla, joka on näköjään välttämätön varuste vesitoiminnassa Norjan merialueella. Yön
vietimme kauniilla sadan neliömetrin kokoisella saarella,
missä saatoimme kalastaa ja seurata vuoroveden liikettä.
Aamulla lensimme Leknesiin, mistä meidät neuvottiin oikotietä kylälle. Idyllisestä kylästä saimme 98E:tä ja
vatsat täyteen. Sää vaihtuu Lofooteilla erittäin nopeasti,
ja lähdimme illan tullen karkuun Atlantilta saapuvaa
rintamaa.
Suuntasimme Ruotsiin mahdollisimman alavaa reittiä
Sarekin erämaan halki, Akkajauren vesistöä seuraten, jol-

loin ei ollut välttämätöntä nousta 4 000 jalkaa ylemmäs.
Maisemat olivat yhtä uljaat kuin pohjoisemmallakin reitillä. Yövyimme Jokimukan leirintäalueella, joka on erittäin
suositeltava retkikohde siisteine tiloineen ja vesipuistoineen. Seuraavan tauon pidimme Luulajan rannassa, jossa
pääsee laskeutumaan joen puolelle ja kohtuullisen lähelle
Statoil-asemaa.
Ruotsin rannikon napakat ukkoset vauhdittivat
lähtöämme Suomen puolelle, ja Pohjanlahden ylitimme
hyvässä säässä. Kotimatkalla tankkasimme Pieksämäen
Lomatrion SEO:lla, joka soveltuu vesikoneille Viitasaaren
ABC:n ohella erinomaisesti.
Matkalla kertyi noin 20 lentotuntia. Reissu oli liian
lyhyt, mutta uutta nähtävää ja hyvää oloa riitti koko
viikon ajalle.
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TEKSTI LASSE TUORILA KUVAT MARKO RINTANEN

Näyttävä
Jämi

Swedish Airforce
Historic Flight
osallistui näytökseen
neljällä Noorduyn
Harvard -koneella.
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Jämi Fly In on säilynyt kotikutoisena,
mutta näyttävänä ilmailutapahtumana.
Tänä vuonna oli satsattu lapsiin, ja se
näkyi. Uusi ilmailusukupolvi kansoitti
hienosti Jämin heinäkuun puolivälissä.

Sten Svensson teki
onnistuneen pakkolaskun T-28
Trojanillaan lauantaina Jämin
pellolle. Koneesta hävisivät
öljyt ja sen myötä tehot.
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erjantain sateet olivat vain muisto, kun lauantai

koitti Jämillä. Sää hymyili aurinkoisesti kumpanakin
heinäkuisena päivänä, mutta tuuli yritti painaa esiintyjiä
pois esiintymislinjalta varsinkin sunnuntaina.
Viikonlopun yksi odotetuimmista nähtävyyksistä
oli VL Viima II. Phil Lawtonin vuonna 2015 ostama
ja kunnostama Valtion lentokonetehtaan vuonna 1939
valmistama kaksitaso näytti Lawtonin ohjaamana, miksi
se oli suosittu Ilmavoimien koulutuskone. Suomessa
asuvan engelsmannin Lawtonin unelma onkin saada Suomeen lentävä
museolaivue.
– Suomessa vain haluttaisiin, että koneet ovat museossa. Kun olen
kertonut projektistani, kaikki ovat innoissaan, mutta kukaan ei tee mitään
konkreettista, tuskittelee Lawton.
Jämillä koettiin myös hieman dramatiikkaa, kun North American
Aviatonin T-28 Trojan -harjoituskone joutui tekemään pakkolaskun pellolle. Mukana koneessa oli Ilmailu-lehdelle kuvannut Marko Rintanen.
– Pilotti Sten Svensson toi koneen alas tosi hallitusti. Kun kone menetti tehonsa, siitä kesti nelisen minuuttia, kun olimme pellolla. Koneen
liito-ominaisuudet eivät ole kummoiset, joten Sten joutui tekemään
pari syöksyä vauhtia lisätäkseen. Ensimmäinen laskupaikka osoittautui
huonoksi, kun siinä oli sähkötolppia ja -lankoja. Seuraavalle pellolle tulimme sitten laskutelineet sisällä. Koneesta olivat öljyt kadonneet, kertoo
Rintanen.
Jämi Fly In vietiin jälleen kerran läpi talkoovoimin.

FLY IN VIETIIN
JÄLLEEN LÄPI
TALKOOVOIMIN.

Mihail Mamistov, taitolennon
Euroopan- ja maailmanmestari
lensi freestyle-ohjelmansa musiikin
tahtiin hienolla Extra 330LX
-taitolentokoneella.
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1 2

4

3
1| Jämi Fly Inissä oli viikonlopun aikana
7 800 kävijää. Talkooporukka hoiti
jälleen hienosti hommansa.
2| Airveteran Oy:n omistama ja DCyhdistyksen operoima Douglas DC-3
OH-LCH “Hotelli” lensi Jämillä muun
muassa jäsenlentoja.

3| Arctic Eagles -osaston ohjelma koostui yli
kymmenestä liikkeestä, joista osa tapahtui kahdella
parilla. Ryhmän tavaramerkki on aura, jossa koneet 2
ja 3 ovat ryhmittyneet johtokoneen molemmin puolin.
Vinorivi, kolmen koneen auramuoto sekä kahden parin
hajautetut osastot ovat muut lennettävät muodot. Pilotit
Raimo Nikkanen (vas.), Tapio Pitkänen, Miikka Rautakoura
ja Jyri Mattila.
4| Sunnuntaina Hevisaurus villitsi ainakin
nuoremman väen.
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North American P-51D Jämillä. Mustang oli
yhdysvaltalainen, toisen maailmansodan aikainen
yksimoottorinen ja -paikkainen hävittäjäkone.

Vuoden 1995 Jakovlev Jak-55M on yksipaikkainen
tyyppihyväksytty taitolentokone kilpailu- ja harjoituskäyttöön.
Kone on Suomessa experimental-rekisterissä.

VL VIIMA II OLI
ODOTETUIMPIA
NÄHTÄVYYKSIÄ.
Tähtimoottorit käyntiin.
Swedish Airforce Historic Flight
valmiina lähtöön.
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Thoor Olle N
Swedish Air orén lentää ruotsalais
es
force Histori
c Flight -ryhsa
mässä.

Hawker Hurricane -projektistaan tunnettu
Phil Lawton hankki VL Viima II:n keväällä
2015. Sen olisi tarkoitus olla alku Suomeen
perustettavalle museolentokonelaivueelle.
Heinäkuussa 1939 valmistunut kone
oli ensimmäinen VL Viima II -sarjan
kone. Se sai tunnuksekseen VI-3 ja
nimekseen Haijala Suomen ensimmäisen
lentomestarin mukaan.

Sami Saikkonen paitsi kuulutti
Jämillä, myös lensi Pitts
Specialillaan.
Jämi Fly Inin nuorin esiintyjä,
viisivuotias Elmeri Lehto,
poseeraa siipimiehensä
Sami Saikkosen kanssa Pitts
Specialissaan.
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Noviisina
Alpeilla

Ranskan Montclarissa lennetyt varjoliidon SMja PM-kilpailut jännittivät ensimmäistä kertaa
ulkomailla kilpaillutta Helina Niemistä. Kotiin hän
palasi kaksi mitalia kaulassa.
TEKSTI HELINA NIEMINEN KUVAT ARI SAHLSTRÖM JA HELINA NIEMINEN
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arjoliidon sm -kilpailut
lennettiin tänä vuonna kesäheinäkuun vaihteessa PM-kilpailujen yhteydessä, Ranskan
Alpeilla sijaitsevassa Montclarin
pikkukylässä. Järjestämisestä vastasi Jääkarhujen varjoliitoseura.
Kilpailupaikka, Saint Jeanin
hiihtokeskus, on noin 1 300 metrin
korkeudella merenpinnasta. Upealle,
1 800 metrissä sijaitsevalle starttipaikalle kuljetaan laskettelukeskuksen
tuolihissillä. Loiva nurmirinne on todella
iso ja täydellinen varjoliitimellä starttaamiseen. Ympäröivät vuoret ovat jylhiä
kiviseinämiä, ja luntakin näkyy paikka paikoin kauempana. Vuorten huipulle on vielä
matkaa: huippujen korkeus startin yläpuolella
on noin 2 500 metriä merenpinnasta. Ainoa
miinus on starttipaikan edessä oleva sähkölinja,
joka aiheutti vähän jännitystä.
Kilpailuissa oli kaksi virallista laskualuetta.
Päälaskupaikka ei ollut hyvä, koska se oli pieni
ja melko kurainen. Lasku piti tehdä tarkasti
laskupaikalla olevan ison teltan viereen. Toinen hieman kauempana oleva laskupaikka oli
iso nurmialue, jota käytettiin myös purjelentokenttänä. Päivisin ilmassa näkyikin paljon
purjekoneita, muutama helikopteri ja ilmavoimien hävittäjiä.

Laskeutumiseen sopivia paikkoja oli
Saint Jeanissa joka puolella, mutta paikalliset maanviljelijät eivät katsoneet hyvällä,
jos heidän peltojaan käytti laskeutumiseen.
Kilpailun järjestäjien varoitusten mukaan
pilalle menneestä ruohikosta saattaisi joutua
korvaamaan suurenkin summan. Jos pelto
oli niitetty, sitä sai käyttää laskeutumiseen.
Laaksotuuliin piti perehtyä hyvin.
Kilpailupaikalla saattoi tuulla monesta eri
suunnasta, ja se teki myös lentämisestä
hieman haasteellista.

GPS-paikantimien
kanssa taivaalle

PM-kilpailuihin osallistui yhteensä noin 150
varjoliitäjää Pohjoismaista. Suomesta Montclariin saapui ennätykselliset 40 pilottia,
joista kuusi oli naisia.
PM-kisoja edeltävällä viikolla Saint
Jeanissa lennettiin Gin Wide Open -kilpailu,
jonka palkintojenjakotilaisuuden ehdimme
nähdä. Oma pilottimme Sirissa KarjalahtiFöhr sai hopeaa avoimessa naisten sarjassa.
Kilpailua edeltäneenä harjoituspäivänä
oli turvallisuusbriiffaus, jossa kävimme läpi
sääntöjä, lentopaikkaa, säätä ja vaarapaikkoja.
Kilpailupäivät alkoivat järjestäjien aamubriiffillä, jossa palkittiin myös edellisen päivän
voittajat. Briiffingissä arvioitiin tulevan
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Helina Nieminen Alppien yllä.

Kilpailijat asentavat GPS-paikantimiin
reittipisteitä tehtäväbriiffingissä.

päivän sää sekä jaettiin kilpailijoille hissiliput
ja eväspaketit.
Aamupäivisin siirryimme yhdentoista
aikoihin hissillä rinteeseen. Starttipaikalle saavuttuamme laitoimme heti varusteet valmiiksi
ja teimme lentoa edeltävät tarkistukset, minkä
jälkeen jäimme odottamaan kisatehtävän antoa.
Saimme järjestäjiltä lennoille mukaan GPSpaikantimet, joilla jokaista kisaajaa pystyi seuraamaan livenä vaikka kotisohvalta Suomesta.
Laite oli kilpailijalle hyvin tärkeä, ja se piti
palauttaa henkilökohtaisesti heti, kun pääsi
takaisin kylään. Laitteen tallentamat GPSpaikannustiedot kertoivat, kuinka nopeasti oli
suorittanut kisatehtävän.
Kuudesta tehtäväpäivästä pääsimme lentämään kolmena. Päivittäiset tehtävät olivat noin
50–70 kilometriä pitkiä ja kulkivat usean eri
reittipisteen kautta. Aikaa tehtävien suorittamiseen kului noin puolestatoista tunnista kolmeen tuntiin. Parhaimpana päivänä pääsimme
lentämään todella korkealla, noin
3 500 metrissä.

Startti jännitti

Minulle SM-kilpailut olivat ensimmäiset
ulkomaiset varjoliitokisat. Olen harrastanut
lajia vuodesta 2012, ja tunteja on kertynyt
noin 140, joista tänä vuonna noin 40.
Kulunut vuosi ennen kisoja oli minulle
erityisen hyvä. Sain paljon oppia kokeneilta
piloteilta ja pääsin sen myötä lentämään
toukokuussa kolme naisten sarjan Suomen ennätystä – vapaamatkassa, ennalta
suunnitellussa kolmiossa ja 50 kilometrin
nopeuskolmiossa.
Ennen kisoihin lähtöä minua jännitti
todella paljon. Ensinnäkin pelotti suuri
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Varusteita laitetaan kuntoon starttiikkunan aukeamista odoteltaessa.

ihmismäärä taivaalla, koska minulla ei ollut
juurikaan aiempaa kokemusta porukkalentämisestä. Mietin, pystynkö keskittymään
omaan suoritukseeni vai meneekö kaikki
energia toisia tuijotellessa. Ensimmäisen
päivän jälkeen stressi alkoi helpottaa – eihän
porukkalentäminen niin kamalaa ollutkaan,
ilmassa oli hyvin tilaa.
Toinen etukäteen pelkäämäni seikka
oli räpsy heti startissa, minkä seurauksena
koko päivä olisi ollut saman tien menetetty.
Ilmassa oli niin paljon termiikin näyttäjiä,
ettei sitäkään tarvinnut ensimmäisen päivän
jälkeen jännittää.
Termiikissä lentäminen oli helppoa, joskin välillä hyvin kiukkuista. Nostoja löytyi
hyvin rinteestä ja pikkuhiljaa opin, mistä
niitä irtosi parhaiten. Tuulen seuraaminen
oli hyvin tärkeää.

Suomalaisista Juho Komulainen pärjäsi
parhaiten kilpailuissa. Hän oli koko PMkilpailun viides ja voitti myös Suomen
mestaruuden. Hopealle lensi Mika Sagulin
ja pronssille Jari Katajamäki. Minä sijoituin
naisten PM-sarjassa kolmanneksi ja SMsarjassa ensimmäiseksi. Toiseksi tuli Sirissa
Karjalahti-Föhr ja kolmanneksi Elina Mota.
Ylitin kaikki odotukseni kisojen suhteen,
ja tästä on hyvä jatkaa ensi kaudelle. Suosittelen kisoihin osallistumista kaikille, joilla
on tarvittavat meriitit kasassa. Kisoissa oppii
lentämistä ihan eri lailla ja nopealla vauhdilla.
On myös upea tavata erilaisia pilotteja ympäri
maailmaa ja oppia heiltä uusia asioita.

PM-pronssi kotiin

VARJOLIIDON
SM-KILPAILUN TULOKSET

Kilpailutehtävien pituus mietitytti hieman ennalta, mutta laaksosta ei tarvinnut
poistua. Toisia lentäjiä oli helppo seurata,
jos vain pysyi perässä – isolla osalla oli tosi
tehokkaita siipiä. Itse yritin lentää mahdollisimman varmasti ja jokaisen termiikin
pilven pohjiin asti. Isot pojat ovat kertoneet,
että ensin pitää opetella lentämään maaliin
ja sitten vasta lentämään nopeasti maaliin.
Näitä neuvoja koetin hyödyntää.
Ensimmäisenä kisapäivänä minulta jäi
hakematta viimeinen käännepiste, toisena
päivänä lensin hyväksytysti maaliin ja kolmantena tehtävä keskeytettiin.
Kolmen kisapäivän aikana heitettiin
kolme pelastusvarjoa. Mitään vakavampaa
ei onneksi sattunut.

Naisten yleinen luokka/sport-luokka
1. Helina Nieminen
2. Sirissa Karjalahti-Föhr
inen.
N ie m
3. Elina Mota
in a
Miesten yleinen luokka
1. Juho Komulainen
2. Mika Sagulin
3. Jari Katajamäki
Miesten sport-luokka
1. Mika Pousi
2. Antti Tuutti
3. Tero Tikkanen

He

l

PM-kisoissa oli mukana ennätysmäärä
suomalaisia, 40 pilottia.

TERMIIKISSÄ LENTÄMINEN
OLI HELPPOA, JOSKIN VÄLILLÄ
HYVIN KIUKKUISTA.
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ILMAILULIITON JÄSENYYS KANNATTAA

Tiedätkö mitä kaikkea saat jäsenmaksusi vastineeksi?
Tässä esimerkkejä ilmailuliiton jäseneduista.
• Kerho voi laskuttaa jäsenmaksunsa SIL:n
• EASA-määräysten tulkinta ja verotukseen
jäsenmaksulaskulla. Nettivalvontaluettelosta
liittyvä neuvonta.
näkee reaaliaikaisesti esim. jäsenen
maksut, osoitteen, sähköpostin ja
• Lausunnot Trafiin, onnettomuussyntymäajan. Luettelosta saa tehtyä oman
tutkintakeskukselle ja EASA:lle sekä
tiedoston.
liikenne- ja viestintäministeriöön.
• Kisaoikeuksien ja statuksien myöntäminen
eri lajien SM-kilpailuille.
• Suomen mestaruuskilpailujen
palkintojen toimittaminen viimeisteltyinä
jäsenyhdistyksilleen, sekä muista
suomalaisista ja kansainvälisistä jäsen- ja
yhdistyspalkinnoista sekä ansiomerkeistä
huolehtiminen.
• Liitto myöntää, tekee ja postittaa FAIkilpailulisenssit.
• SIL organisoi FAI-kontakteja ja maksaa
FAI:n jäsenmaksun. Välittää infoa
esim. MM- tai EM-kilpailuista. Hoitaa
kisajoukkueiden ilmoittautumisia ja
maksuja.
• Netissä olevan kilpailukalenterin ylläpito.
• SIL mahdollistaa lajitoimikuntiensa
toiminnan rahoittamalla niitä ja hoitaen
rahaliikenteen. Toimistolta ollaan mukana
työskentelyssä.
• Henkilöjäsenille on ilmailun lajit kattava
tapaturmavakuutus. Liidin-, laskuvarjosekä lennokkilajeille on lisäksi kolmannen
osapuolen vastuuvakuutus.
• SIL:n ilmatilatyöryhmä neuvottelee ja
on ajan tasalla muuttuvista ilmatilaasioista. SIL huolehtii kilpailuilmatilojen
varaamisesta vuosittain.

44 ILMAILU 6/2016

• Harrasteilmailun koulutusmateriaalien
tuottaminen (sekä oppilaiden että
opettajien materiaalit).
• Ilmailu-lehti tarjoaa jäsenyhdistyksille
ilmaista ilmoitustilaa tapahtumien ja
kilpailujen markkinointiin.
• SIL:n neuvottelutila on toimikuntien
kokousten käytössä. SIL:n toimitalossa
on luokka, jota kerhot voivat vuokrata
opetuskäyttöön edullisesti.
• SIL auttaa ja opastaa mm. tapahtumajärjestelyihin liittyvissä lupa-asioissa.

• Ympäristöneuvonta jäsenyhdistyksille
(mm. ympäristölupa-asiat) ja vastineiden
teko valtakunnan tasolla vaikuttaviin
ympäristölupapäätöksiin tai määräyksiin
• Liitto myöntää, tekee ja postittaa
jäsenilleen liidin- ja laskuvarjourheilun eritasoiset lisenssit sekä
kelpoisuustodistukset kouluttajille.
• Liidin- ja laskuvarjokerhojen
toiminnan valvonta ja kehittäminen
omavalvontamenetelmin.
• SIL:n ilmaurheilurahasto organisoi
urheilijan sponsorirahoja urheilijalle
verottomasti tehdyn sopimuksen
mukaan.
• Liiton jäsen tai jäsenyhdistys voi hakea
tukisäätiön tukea projekteilleen SIL:n
kautta. SIL hakee kilpailijoille, joukkueille
tai kisaorganisaatioille Olympiakomitean
tai OKM:n erityistukia.

• SIL:n jäsenkerhot voivat järjestämissään
tapahtumissa vapaasti esittää musiikkia
tallenteena tai elävänä esityksenä. SIL:llä
• Ilmailu.fi-nettisivuilla on SIL:n harrastelajeille on sopimus Teoston ja Gramexin kanssa.
omat sivut, joita voi käyttää lajien omaan
nopeaan tiedottamiseen.
• Liiton puolesta tulee vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
• Henkilökohtainen harrasteilmailun
sekä toiminnanvastuuvakuutus.
puhelinneuvonta jäsenyhdistyksille
ja jäsenille.
• Liitto vuokraa veloituksetta tai pientä
korvausta vastaan lyhytaikaiseen
• Toimistosta saa tilaamalla suorituskäyttöön erilaisia tarvikkeita:
merkkejä, kerhomitaleja ja adresseja.
megafoni, ajanottokelloja, Suomen
lippu, kaiutinjärjestelmä mikrofonilla,
ilmailuradiot, esitetelineitä, tuulimittari,
vaakayksiköt ym.

SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTO KOULUTTAA
• PPL(A)/LAPL(A) teoriakurssin etäopiskelu alkaa 5.9.
• Ultrakevyt- ja Moottoripurjelennon verkkoteoriakurssi PPL(A)/
LAPL(A) alkaa 5.9.
• Purjelennon verkkoteoriat alkavat 17.10.
Lisätietoja www.suio.fi

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

KAIKKIEN ILMAILULAJIEN
SM-KILPAILUT 2017 HAETTAVANA
PELASTUSVARJOJEN
PAKKAAJIEN KERTAUSKURSSI
HYVINKÄÄLLÄ 1.–2.10.
Hyvinkäällä järjestetään 1.–2.10. kertauskurssi pelastusvarjojen pakkaajille. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka
pakkaavat kerhojen varjoja. Kurssilla keskitytään erityisesti
varjokaluston vuosittaisiin tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin.
Lauantaina kurssin asiantuntijana on paikalla alan ammattilainen
OoPee Luomajoki (oopee.fi). Sunnuntain ohjelma on
vapaamuotoisempi.
Kurssi järjestetään Hyvinkään Ilmailukerhon tiloissa ja ainakin
nopeimmille ilmoittautujille on myös majoitusmahdollisuus.
Mahdollinen osallistumismaksu tarkentuu myöhemmin
osallistujien määrän mukaan.
Tapahtuman tietoja päivitetään osoitteseen
www.hyik.fi/jasenille/kalenteri&paiva=01-10-2016.
Pakkaajille on nyt myös oma Facebook-ryhmä ”Pelastusvarjon
pakkaajat, jossa tiedotetaan myös kurssin asioista. Kysymykset
ja ilmoittautumiset osoitteeseen
maija.peltola@helsinki.fi.

SUOMEN ILMAILULIITTO ASETTAA HAETTAVAKSI
vuoden 2017 ilmailulajien SM-kilpailujen järjestämisoikeudet. Kirjallisten hakemusten tulee olla Ilmailuliiton
yleisten SM-kisasääntöjen mukaisesti liiton
toimistossa viimeistään keskiviikkona
30. syyskuuta 2016.
Hakemuksista tulee ilmetä kilpailun järjestäjä,
kilpailuluokat, suunniteltu ajankohta ja paikka sekä
kilpailua hakeva organisaatio ja yhteyshenkilö.
SM-kisahakemuslomake ja yleiset SM-kisasäännöt
löydät Ilmailuliiton nettisivuilta.
Mahdolliset kysymykset lajipäällikkö Jari Lehdelle
osoitteeseen jari.lehti@ilmailuliitto.fi tai puhelimitse
+358 44 261 2587.

VERKOSSA

Lisää tietoa tapahtumista

www.ilmailu.fi
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Äänestä
vuoden
ilmailukuvaa!
Kuka otti vuoden vaikuttavimman
ilmailukuvan? Kerro sinä.
Ilmailu-lehden järjestämän Vuoden ilmailukuva
2016 -kilpailun raati on valinnut kilpailuun
lähetetyistä kuvista kymmenen parasta. Voittaja
ratkeaa lukijaäänten perusteella.
Kuvat ovat nähtävissä ja
lukijaäänestys auki 12.–21.9.2016 osoitteessa
www.ilmailu.fi.
Äänestyksen voittaja julkistetaan Ilmailun
numerossa 7/16, joka ilmestyy 20.10.2016.
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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
www.ilmailu.fi/tilaa-ilmailu
Vuoden määräaikaistilauksen
hinta 60 euroa, kestotilaus 50 euroa.
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MAALILENNOKIT 50 VUOTTA SUOMESSA -TAPAHTUMA 29.10.
Puolustusvoimissa on maalilennokeita lennätetty jo
50 vuotta. Maalilennokeita käytettiin aluksi ilmatorjunnass
etäisyydenmittaus- ja suuntausharjoituksiin. Ajan myötä
maalilennokeista on muodostunut olennainen osa
ilmatorjunnan välineistöä.

Ilmatorjunnan maalilennokkitoiminta tänään,
ylil Pauli Kangas ILMASK
Uudet lennättämistä koskevat määräykset,
johtava asiantuntija Jukka Hannola Trafi

50 vuoden taivalta juhlistetaan
Ilmatorjuntamuseolla lauantaina 29.10.2016.

Pääsymaksu tapahtumaan on 5 euroa/henkilö. Veteraanit, sotilaat
virkapuvussa ja lapset alle 7 vuotta ilmaiseksi.
Paikalla on bufetti, josta voi ostaa makkaraa, kahvia, munkkia yms.

OHJELMA
Museo avautuu kello 11.00.
Esitelmät alkavat kello 12.00.
Esitelmät päättyvät noin kello 16.00, jonka jälkeen
on opastettu museokierros halukkaille.
Tilaisuuden ja valokuvanäyttelyn avaus,
museonjohtaja Esa Kelloniemi
Sotilaslennokkien historia, ev (evp) Ahti Lappi
Ensimmäiset lennot, lentokapteeni Olavi Lumes
Maalilennokit 1960-luvun alussa, CIAM:n
kunniapuheenjohtaja Sandy Pimenoff
Väliaika ja näyttelyyn tutustuminen
Maalilennokit 1960-luvun lopulla,
toimitusjohtaja Kaarlo von Freymann
Maalilennokkien käyttö vuosina 1970–1984, ylil (evp) Keijo Kari
Väliaika ja näyttelyyn tutustuminen,
maalilennokkimiesten yhteiskuvaus
Maalilennokkien käyttö vuosina 1984–2005/2014,
ltn (evp) Mikko Mäkinen

Järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 21.10. mennessä
sähköpostilla osoitteeseen itmuseo.lennokit(at)gmail.com tai
puhelimitse museon aukioloaikoina numeroon 040 314 3470.
Tapahtuman järjestävät Ilmatorjuntamuseo ja Tutkamieskilta r.y.

TULEEKO ILMAILULIITON JÄSENKIRJE SÄHKÖPOSTIISI?
ILMAILULIITTO LÄHETTÄÄ JOKA KUUKAUSI jäsentensä sähköpostiin jäsenkirjeen, jossa kerrotaan tuoreimmat liiton ja kaikkien
ilmailulajien uutiset. Jäsenkirjeissä on myös tärkeää asiaa muun
muassa turvallisuudesta, tiedotuksesta ja edunvalvonnasta, jota et
löydä mistään muualta.
Jos jäsenkirje ei ole tullut sähköpostiisi, saattaa
sähköpostiosoitteesi olla väärin jäsenpalvelussamme.

Jos olet perunut jäsenkirjeen aikaisemmin ja haluat tilata
sen nyt uudelleen, voit vaihtaa jäsenkirjeen asetuksia
jäsenpalvelussa muokkaamalla henkilötietojasi ja poistamalla
rastin ”en halua sähköpostitiedotteita” -kohdasta.
Jäsenkirje on yksi Ilmailuliiton jäseneduista, joten toivottavasti
tulet mukaan postituslistalle!

Käy siis osoitteessa
www.rekisteri.ilmailuliitto.fi
ja päivitä sähköpostiosoitteesi. Voit päivittää osoitteen
myös soittamalla toimistoon numeroon
(09) 3509 340.
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Lentonäytös
onnistuu
suunnittelulla
TEKSTI SUVI HUTTUNEN KUVA HEIKKI PÖLLÄNEN

finavian mukanaolo lentonäytösten

järjestelyissä on Kuopion lentoaseman
päällikkö Raija Niskasen mielestä siinä
mielessä hyvinkin merkittävää, että
näytöksiä ei voida järjestää juuri muualla
kuin lentoasemalla.
– Kun mennään kiitotielle, on huomioitava monta asiaa, joita ei esimerkiksi
tavallisessa toritapahtumassa tarvitse
huomioida. Turvallisuus on ykkösasia
ja viranomaisluvat pitää olla kunnossa,
Niskanen painottaa.
Kuopiossa kesäkuun puolivälissä
järjestetyssä Tour de Sky -lentonäytöksessä kaikki osui kohdalleen ja yleisö pääsi
nauttimaan huimista esityksistä sekä
hyvästä tunnelmasta, jota edes sade ei
päässyt latistamaan.
Oman haasteensa näytöksiin tuo se,
että lentoaseman päivittäisen toiminnan,
esimerkiksi reittilentojen, pitää säilyä
tapahtuman aikanakin normaalina. Kuopiossakin pari lentoa hoidettiin näytöksen ohessa.
– Kun tapahtuma on hyvin koordinoitu ja suunniteltu, tässä ei ole ongelmaa,
Niskanen toteaa.
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Finavian rooli lentonäytöksissä
on tarjota tapahtumalle paikka.
Vaikka näytösten järjestäminen
on lentoasemille jo rutiinia,
onnistunut tapahtuma vaatii
paljon etukäteissuunnittelua ja
yhteistyötä.

Suunnitelmasta toteutukseen

Lentoasemalla lentonäytöksen valmistelu
alkaa alueen uudelleen määrittelyllä. Karttaan piirretään miten alue aidataan, mistä
ihmiset kulkevat sisään ja ulos, mihin autot
sekä yleisilmailijoiden koneet pysäköidään
ja mihin näytteilleasettajat asettuvat.
Yleisön ja näytteilleasettajien kulkeminen sekä kulun valvonta on mietittävä
tarkkaan, jotta kaikki pysyvät määrätyllä
alueella.
– Kun suunnitelma on valmis, valvomme
sen toteutumista. Tapahtuman järjestäjä
taas vastaa näytöksen toteutumisesta lennonjohtotornista käsin eli siitä, että lentäjät
pysyvät oikeilla alueilla, Niskanen kertoo.

Näkyvyyttä harrastajille
ja lentoasemalle

Lentonäytökset ovat lentoasemallekin tärkeitä tapahtumia, sillä ne tuovat näkyvyyttä
ja tekevät samalla Finavian toimintaa
tunnetuksi. Vaikka yleisölle lentoesitykset ovatkin varmasti tärkein syy saapua
paikalle, voivat näytteilleasettajat samalla
esitellä toimintaansa ja mahdollisesti myös
rekrytoida uusia ihmisiä alalle.

– Harrastajille ilmailunäytökset ovat
mahdollisuus saada näkyvyyttä omalle toiminnalleen ja alasta kiinnostuneet pääsevät
tutustumaan ilmailuun lähietäisyydeltä,
Niskanen sanoo.
Kuopion lentonäytöksessä Finavian
ständillä käyneet ihmiset olivat kiinnostuneita erityisesti ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Halukkaat pääsivät
myös ottamaan kuvan itsestään laskuvarjohyppääjänä. Nämä kuvat löytyvät Finavian
Facebook-sivulta.
Niskaselle itselleen jäi viikonlopusta
päällimmäisenä mieleen hyvä tunnelma,
hyvin toteutetut järjestelyt sekä erinomainen ohjelma.
– Lentonäytöksistä Baltic Bees oli
aikamoinen. Esitys oli huikeaa katsottavaa,
Niskanen kehuu.

Kuva vasemmalla: Baltic Bees -ryhmä
odotteli Kuopion lentoaseman edustalla
oman esityksensä alkua.
Kuva oikealla: Lentonäytösten lisäksi yleisöä
kiinnostivat myös monet näytteilleasettajat.

TEKSTI KATI JALAGIN
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Kalervo Pulla
muistutti lukijoita
lentosuunnistuksesta
“tähtien tahi auringon
mukaan.”
SIL luovutti Suomen Ilmailuliiton kunnialevykkeen n:o 1 eversti
John Glennille.

Taivas näyttää tien
tampereella pidetyt moottorilennon 15.

SM-kilpailut olivat näkyvästi esillä Ilmailun numerossa
6/1966. Kilpailuohjelmaan kuuluivat suunnistuslento, moottorilasku, erikoiskokeen kirjallinen koe sekä
erikoiskokeen lentotehtävä. Kilpailuun osallistuneiden 34
lentäjän oli määrä suoriutua tarkoin ohjeistetuista tehtävistä parhain mahdollisin tuloksin. Kilpailu oli “erittäin
tiukka”, eikä ajoittainen hankala sivutuuli helpottanut
tehtävien suorittamista. Kun kaikkien kilpailun sarjojen –
veteraani-, harrastaja-, pilotti- ja kova sarja – voittajat oli
palkittu, “kilpailun johtaja, kapteeni Pentti Kauko saattoi
huokaista helpotuksesta”.
Samaisessa lehdessä kerrottiin Suomen Ilmailuliiton
16.5.1966 järjestämästä lounastilaisuudesta, jossa eversti
John Glennille luovutettiin Suomen Ilmailuliiton ensim-

mäinen “kunnialevyke n:o 1”. Graafikko Erik Bruunin
suunnittelema merikotkaa kuvaava levyke annettiin
henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena SIL:n hyväksi
suoritetusta ansiokkaasta työstä tai tuesta tai muuna kunnianosoituksena. Mittavan ansiolistan hankkinut eversti
Glenn oli muun muassa ensimmäinen amerikkalainen,
joka teki avaruuslennon maata kiertävällä radalla ja toimi
NASAn neuvonantajana.
Kalervo Pulla muistutti lehden lukijoita ja lentäjiä lentosuunnistuksesta “tähtien tahi auringon mukaan”, johon
“jostain käsittämättömästä syystä ei meillä Suomessa
ole kiinnitetty lainkaan huomiota”. Kirjoittajan mukaan
silloisten radiokompassien ja muiden “tosipätevien
suunnistusvälineiden aikakaudella” vanhat hyvät konstit
pyrittiin unohtamaan liian helposti.
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MIKKO TERVONEN
Kirjoittaja on SIL:n
hallituksen jäsen.

”Kannattaisiko yrittää
toimia siten, että
kerhoissa tehdään
SIL:iin kuuluminen
järkeväksi?”

KOLUMNI

Opisto uudistuu
suomen urheiluilmailuopisto on siirty-

nyt toimimaan Ilmailuliiton yhteyteen Helsinkiin.
Henkilöstö on edelleen pienentynyt ja koulutussuunnittelijan toimenkuvaa on tarkasteltu uudelleen.
Muutosprosessi on tätä kirjoitettaessa vielä kesken,
eikä koko opiston toimintaa ole ehditty suunnitella
uusiksi. Työ on kuitenkin hyvällä alulla. Nyt on
mahdollisuus uudistaa opiston koko koulutuksen
organisointi ja siirtyä uudenlaiseen ajatteluun ja
toimintamalliin. Jatkossa laajennetaan opiston piirissä olevaa osaamisverkostoa, kursseja järjestetään
ostopalveluin ja koulutusta viedään yhä enemmän
lähemmäksi harrastajia. Tätä tilaisuutta ei kannata
hukata, vaikka prosessin käynnistäminen on tehnyt
kipeää ja raskasta on ehkä vielä jatkossakin.
Ilmailuliiton jäsenmäärän pienentymisestä on
kannettu huolta jo muutaman vuoden ajan. Jäsenkato näyttää kuitenkin nyt pysähtyneen. Jäsenrekisteriäkin on rohkeasti putsattu ”haamujäsenistä”. On
myös muistettava, että jäsenmäärän väheneminen on
nimenomaan ilmailuyhdistysten jäsenkatoa. Ehkä
kerhojenkin on kannettava tässä vastuunsa ja tutkittava syitä tähän. Monet kerhot pitävät rinnakkaista
jäsenrekisteriä, jossa ovat liittoon kuulumattomat.
Kannattaisiko yrittää toimia siten, että kerhoissa
tehdään SIL:iin kuuluminen järkeväksi?
Liiton toiminta on lyhyessä ajassa huomattavasti
jäntevöitynyt, ja se on tuonut myönteistä palautetta.
Tiedottaminen on kohentunut huomattavasti uuden
tiedottajan toimen ansioista, Ilmailu-lehti on tuonut
huomattavia säästöjä, jotka mahdollistavat edelleen
toiminnan tehostamisen. Uusi strategia on herättänyt
ristiriitaisia mielipiteitä, mutta sellaisesta ei koskaan
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saa kaikkia jäseniä tyydyttävää. Strategia on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että se sisältää kohtuullisen
selkeästi ilmaistuna myös tarvittavia toimenpiteitä.
Järjestötoiminnassa jää helposti tarvittavat päätökset
tekemättä elleivät suuntaviivat ole tarpeeksi selkeät.
Tänä vuonna – ja ehkä vielä jatkossakin – on valittu
koulutus strategiseksi kärkihankkeeksi. Tähän on
olemassa painavat perustelut. Koulutukseen SIL:n
piirissä kuuluvat Urheiluilmailuopisto, SIL:n omat
lajipäivät ja erilaiset seminaarit sekä ilmailuyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö, jossa sateenvarjotoimilupa ja verkkokoulutus ovat nyt tärkeimmät.
Vähälle huomiolle on jäänyt, että suurta osaa
ilmailijoita koskeva EASA-asetus tulee voimaan
elokuussa. Kysymys on uudesta lentotoimintamääräyksestä. Se koskee yksityislentotoimintaa ja
yksinkertaisilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla,
eli niin sanotuilla peltikoneilla operoimista eikaupallisesti. Uudessa säädöksessä tarkennetaan
huomattavasti ilma-aluksen päällikön vastuita.
On aikaisemminkin ollut selvää, että ilma-aluksen
päällikkö vastaa lähes kaikesta, mutta nyt asioita
luetellaan erityisen tarkasti. Kohtia aiheesta on
useita kymmeniä, joten tässä ei voi asiaa esitellä
yksityiskohtaisesti. Myös lentokoneen varusteet
kuuluvat määräyksen sisään. Esimerkiksi jokaiseen
moottoroituun lentokoneeseen vaaditaan ELThätälähetin. Suomi ei olisi Suomi, ellei tätäkin
EU-asetusta täydennettäisi vielä kansallisella
ilmailumääräyksellä. Kannattaa tutustua aiheeseen. Liite II:n koneilla toimiville on myöhemmin
tulossa vastaava määräys (OPS M2-11). Tämä oli
alkukesän aikana lausuntokierroksella.

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

Puheenjohtaja
Petteri Tarma

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

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

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

Tiedottaja
Riikka Tuomivaara
044 703 4155
riikka.tuomivaara@ilmailuliitto.fi

Jäsenmaksut 2016
Varsinainen jäsen: 77 euroa
Henkilöjäsen: 77 euroa
Perhejäsen (ei lehteä): 53 euroa
Nuorisojäsen: 34 euroa

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

Toiminnanjohtaja
Timo Latikka
040 579 1817
timo.latikka@ilmailuliitto.fi
Lajipäällikkö
Jari Lehti
044 261 2587
jari.lehti@ilmailuliitto.fi

Anna palautetta
lehdestä ja voita
Otavan syksyn
uutuuskirjoja!

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi

Jokainen
numero on uusi
mahdollisuus
osallistua.
UOTILAN
PAK

KOLASKU

Palkinnon arvo on noin
150 euroa.
LUE LISÄÄ >>>

WWW.ILMAILU.FI

1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/ilmailu
2. Merkitse numerosarja 6234003. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn
klikkaamalla Lähetä-painiketta.

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 31.12.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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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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