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viikonlopun mahtavan hyvät keliennusteet varjoliitämiseen sekä kuumailmapalloiluun. Innokkaana otin puhelimen käteeni, ja sainkin kuulla kaveriltani
Markku Laurikaiselta iloisen vastauksen: ”Tietenkin olen mukana.”
Jatkoin vielä soitteluita hetken, ja lopulta tulevan viikonlopun suunnitelmat
oli lyöty kiinni. Lähdimme metsästämään vuoden – tai ainakin varjoliidon
vuoden – ilmailuvalokuvaa yhdessä kuumailmapallojen kanssa.
Lauantaina kokoonnuimme Hämeenlinnaan Linnan Pallo Oy:n tiloihin.
Iloksemme huomasimme, että yhden pallon sijasta lukuisat pallokunnat ottivat
meidät vastaan. Linnan Pallolla oli tulossa seuraavana päivänä sopivasti Kuumaa Huumaa -tapahtuma, minkä takia lauantain lennoille oli lähdössä neljän
pallon porukka.
Briefingissä moni pallokunta hieman ihmetteli, mitä varjoliitäjät moottoreineen tekivät paikalla. Idealamput alkoivat syttyä kaikkien päässä, silmät
kirkastua ja hymy ilmestyä naamalle, kun mielikuvitus alkoi piirtää jokaisen
palloilijan päässä kuvaa siitä, mitä olimme tulleet tekemään ja mihin lopputulokseen pyrimme.
Lähdimme siis moottoroiduilla varjoliitimillä ilmaan yhdessä neljän kuumailmapallon kanssa. Minun koneeni oli varusteltu savukoneella, ja kaverillani oli
mukana kunnon kamera-arsenaali.
Ideanamme oli lentää pallojen ympärillä, mahdollisimman lähellä niitä.
Aluksi lensimme hieman kauempana, jotta opimme havainnoimaan, kuinka
pallot liikkuvat suhteessa meihin. Kun kaikki oli testattu, oli aika pistää savut
päälle, ottaa kamera käteen ja alkaa räpsiä.
Lentomme päättyi tavoiteltuun ”omenankuorilentoon”, jossa pallo toimi
omenana ja irtoava kuori muodostui savusta, jonka lensin aivan pallon ympärille. Ja kuvastakin tuli aika hieno...
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PÄÄKIRJOITUS OLLI BORG

Lex Malmi
eduskunnan
käsittelyyn
”Ilmailu onnittelee
Lassi Nurilaa
EM-hopeasta!”
kansalaisaloite malmin lentokentän ilmai-

lukäytön turvaavasta laista, Lex Malmista, on saavuttanut
vaadittavan viidenkymmenentuhannen kannattajan rajan,
ja se päätyy eduskunnan käsiteltäväksi. Suurkiitos kaikille kannattajia keränneille! Seuraava ponnistus on varmistaa kentän
puolustajien riittävä määrä myös kansanedustajissa. Nyt onkin
tärkeää, että me kaikki kerromme oikeita toimintalukuja
ja tietoja Malmista sekä julkisuuteen että kansanedustajille
ja heidän sidosryhmilleen. Malmin lentoaseman ystävät ry
on ansiokkaasti kampanjoinut kentän puolesta ja tuottanut
materiaalia, jota viimeistään nyt meidän kaikkien kannattaa
hyödyntää ja levittää. Yhdistyksen sivut ja tiedotusmateriaalia
löytyy osoitteesta malmiairport.fi. Pelastetaan Malmi yhdessä!
Yhä useampi suuntaa vapaa-aikanaan harrastamaan ilmailua ulkomaille. Vieraissa olosuhteissa ja erityisesti vuoristossa
lentämiseen liittyy kuitenkin paljon vaaroja, joita ei ehkä tule
edes ajatelleeksi. Alppimaissa ulkomaisille lentäjille sattuneet
onnettomuudet ovatkin viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti. Tapio Kimanen kirjoittaa mainiossa, sivulta 28 alkavassa jutussaan ulkomaan lentämisen riskeistä. Vaikka juttu
keskittyy purjelentomatkailuun, ovat jutun opit mielestäni
hyvin yleistettävissä muuhunkin ilmailumatkailuun. Kuvituksena jutussa on Pekka Ylipaavalniemen upeat kuvat.
Menestyminen vaatii kovaa harjoittelua – tämä pätee myös
lennokkilajeissa. Lassi Nurila on panostanut taitolentoon

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@otava.fi
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Ilmoitusmyynti
Veli-Pekka Jaatinen
Otavamedia OMA Oy
Puh. 040 0684 354
veli-pekka.jaatinen@otava.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

lennokeilla määrätietoisesti toistakymmentä vuotta ja raivannut pitkäjänteisellä harjoittelulla tiensä maailman huipulle.
Viimeisin saavutus on EM-hopea, josta lämpimät onnittelut!
Kimmo Kaukorannan juttu lennokkimies Lassi Nurilasta löytyy
sivulta 24.
Ilmailun suuri valokuvakilpailu on taas käyty ja yleisöäänestyksen voittajat ovat selvillä. Tänä vuonna laskuvarjohyppykuvien voittoputki katkesi ja voittajaksi äänestettiin
yhdistetty moottorivarjoliidin- ja pallokuva. Ilmailu onnittelee
voittajakuvan ottanutta Markku Laurikaista! Valokuvakisan
eniten ääniä keränneet kuvat löytyvät sivuilta 34–37. Ville
Ruokosen juttu voittajakuvan syntymisestä puolestaan löytyy
lehden avaus-aukeamalta sivulta 2.
Ilmavoimien entinen DC-2 kuljetuskone Hanssin-Jukka on
ollut nyt reilun vuoden esillä upeassa hangaarissaan Tuuloksessa. Harva silti tuntee koneen kiinnostavia vaiheita tai
käsittää, kuinka paljon työtä ja rahaa entiöintiin ja esille asettamiseen on kulunut. Koneen entisöintiä ja esille saattamista
voi pitää merkittävänä ilmailuhistoriallisena kulttuuritekona,
joka ansaitsee tulla laajempaan tietoisuuteen. Konetta kannattaa myös käydä katsomassa! Ilmailu esittelee Hanssin-Jukan
vaiheita sekä ladyn hangaariin saattaneen hankkeen puuhamiehiä sivulta 14 alkavassa Lasse Tuorilan jutussa.
Syksyisiä lukunautintoja!

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

HILJAA HYVÄÄ TULEE
Ultralentämisessä on riittänyt
Laura Mikkolalle uuden opettelua.
Pienetkin edistysaskeleet
ilahduttavat.
TEKSTI JENNI JUNTUNEN KUVA TEPPO MIETTINEN

Miten kiinnostuit ilmailusta?
Lentokoneet ja lentäminen ovat kiinnostaneet
minua lapsuudesta asti, mutta vasta viime
vuosina on ollut mahdollisuus lähteä oikeasti
ilmailun pariin. Lisäintoa on tullut joka vuosi
lentonäytöksistä sekä isäni kertomuksista
hänen asepalvelusvuosistaan lentokoneapumekaanikkona.
Ensimmäinen kosketukseni ilmailuun
oli tandemlaskuvarjohyppy, jonka hyppäsin
Malmilla vuonna 2014. Sen jälkeen tiesin haluavani lentämään, ja loppukesästä 2015 kävin
Mäntsälän ilmailukerhon, MILKin, esittelykurssilla tutustumassa harrasteilmailuun.
Milloin aloitit ultralentämisen?
Kävin teoriaosuuden koulutuksesta vuoden
alussa Suomen Urheiluilmailuopistossa, ja
kesällä aloitin lentotunnit MILKillä.Tällä hetkellä suoritan lentotunteja Malmilla.
Miksi valitsit juuri ultrat?
Harkitsin asepalvelusta Ilmavoimissa, mutta
minulle selvisi aika pian, ettei se ollut sitä mitä
olin hakemassa. Päädyin lopulta ultrien pariin
tutun kehotuksesta.
Millainen ensimmäinen lentosi oli?
Rauhallinen lentely, jossa haettiin tuntumaa
koneeseen. Alussa jännitti, kuinka helposti
ultra on niin sanotusti tuulen riepoteltavissa.
Kone ei kuitenkaan tipu tai sakkaa. Alkujännitys lieveni maiseman avauduttua uudesta
upeasta perspektiivistä ylhäältä päin.
Vaikeinta on edelleen hoitaa montaa asiaa
kerralla lentämisen aikana, kun vielä ei ole
syntynyt vahvoja rutiineja.
Mikä on ollut harrastuksessa kiinnostavinta?
Kaikki ilmailussa aina koneen ohjaamisesta
ilmatilan tuntemiseen on tullut minulle aivan
uutena, ja haastetta on riittänyt paljon. Uuden
tiedon määrä tuntuu välillä raskaalta, ja alku
on aina hankalin, kun aloittaa täysin puhtaalta
pöydältä. On kuitenkin ollut hienoa huomata
pienetkin edistymisen askeleet. Lennonopettajani on onneksi hyvin kärsivällinen ja selittää
asiat tarvittaessa juurta jaksain.
Parasta on tavata uusia ihmisiä ilmailun
parissa ja jakaa kokemuksia.
Mitä tulevaisuudessa?
Toivon kehittyväni ja oppivani uusia asioita kaiken aikaa. Olen sitoutunut ilmailuun
harrastuksena pitkäjänteisesti, eikä minulla ole
kiire kokeilemaan kaikkia lentohärveleitä, vaan
aion edetä perusteellisesti. Haaveissa olisi silti
jonain päivänä kuumailmapallolennon kurssi.
Tällä hetkellä mietityttää Malmin kohtalo ja
kentällä toimivien lentokerhojen tulevaisuus.
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SAAPUVAT
ARRIVALS

MOOTTORIKONEET

CESSNA TTX SAI EASA-HYVÄKSYNNÄN
EASA myönSi SyySkuuSSA

tyyppihyväksynnän Cessnan nelipaikkaiselle TTX-alatasokoneelle.
Aiemmin Columbia 400 -tyyppinä
tunnettu kone sai amerikkalaisen
FAA-tyyppihyväksynnän jo vuonna
2004, mutta nyt se voidaan rekisteröidä myös EASA-maissa.

Konetta mainostetaan maailman
nopeimmaksi kiinteällä laskutelineellä varustetuksi koneeksi luokassaan. Sen suurin matkanopeus on
235 solmua eli 435 km/h. Ohjaamosta löytyy nykyään Garmin 2000
-avioniikkajärjestelmä. Hinta liikkuu
750 000 dollarin tietämissä. nR

Miehittämättömät lentolaitteet
huolestuttavat ilmailun
ammattijärjestöjä Euroopassa.

TURVALLISUUS

VETOOMUS MIEHITTÄMÄTTÖMIEN
SÄÄNTELYN TIUKENTAMISEKSI

Kuva: iStock

PERäti kymmEnEn eri am-
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Cessna TTX,
nelipaikkaisten
lentokoneiden
aatelistoa.

matti-ilmailun järjestöä, mukaan
luettuna ECA, IATA ja IFALPA,
ovat julkaisseet vetoomuksen, jossa
järjestöt vaativat lisää sääntelyä ja
valvontaa miehittämättömille ilmaaluksille Euroopassa lentoturvallisuuden varmistamiseksi. Järjestöjen mielestä vaarallisten läheltä
piti -tilanteiden määrä on noussut
jo suureksi lentoturvallisuuden
uhaksi. Lisäksi multikopterien ohjelmistoja hakkeroimalla ohitetaan
niihin ohjelmoituja suojavyöhykkeitä ja lentorajoituksia, kerrotaan
julkilausumassa.
Julkilausumassa vaaditaan
viranomaisia toteuttamaan koko
joukko toimenpiteitä, muun
muassa:

- miehittämättömien lentolaitteiden rekisteröinti,
- kauko-ohjaajien koulutus ja
lupakirjan käyttöönotto,
- sisään rakennetut lentotoiminnan rajoitukset (esimerkiksi
geo-fencing) sekä
- vahvempi toiminnan valvonta
kansallisten viranomaisten taholta.
Lisäksi, ja harrasteilmailun
kannalta kenties merkittävimpänä,
julkilausumassa vaaditaan, että
harrastuspohjaisten miehittämättömien ilma-alusten säädökset integroitaisiin kansalliseen
lennokkeja koskevaan sääntelyyn.
Tällä tavoitellaan lennokkipiireissä
vallitsevien hyvien turvallisuuskäytäntöjen ulottamista myös droneharrastajien piiriin. nR

KOONNEET:
NILS ROSTEDT
JA OTAVAMEDIA OMA OY

EXPERIMENTAL

ILMAILUN SÄÄNTELY

RANSILTA NOPEA
PUSKAKONE

ILMAILULÄÄKÄRIKÄYNNIT
HISTORIAAN BRITEISSÄ

ExpErimEntal- ja ultrakevytlentäjille

Britannian ilmailuviranomainen

tuttu Randy Schlitter on esitellyt uuden S-21
Outbound -koneen. Kaksipaikkainen kone
jatkaa Ransin bush flying -linjalla, mutta kokometallisena ja 180 hevosvoiman moottorilla varustettuna se on selvästi Schlitterin aikaisempia konetyyppejä järeämpi. Tavoitteena
on ollut hyvien STOL-ominaisuuksien lisäksi
myös hyvä matkanopeus. Rans ilmoittaa koneen matkanopeudeksi 75 prosentin teholla
135 solmua eli 250 km/h. Kuormattavuutta
löytyy peräti 360 kilogrammaa.
S-21 on saatavissa rakennussarjana, sekä
kannuspyörä- että nokkapyörätelineellä
varustettuna. Perusrakennussarjan hinta on
18 500 Yhdysvaltain dollaria ja moottorin
asennussarjan 5 500 dollaria. Suunnittelussa
on panostettu siihen, että koneen rakentaminen olisi helppoa ja nopeaa. nr

Uusi RANS S-21, kuvassa
kannuspyöräversiona isoilla, niin
sanotuilla tundra tires -renkailla.

Britanniassa
kevennetään jälleen
harrasteilmailun
sääntelyä.

CAA-UK jatkaa ilahduttavasti sääntelyn
keventämistä. Uusimman kansallisen ilmailuasetuksen (ANO) revisiossa hyväksytään
ohjaajan oma ilmoitus terveydentilastaan
myös EASAn PPL- ja LAPL-lupakirjojen
haltijoille kansallisten lupakirjojen haltijoiden lisäksi. Alle 70-vuotiaille riittää
kertailmoitus, sen jälkeen ilmoitus uusitaan
kolmen vuoden välein. Lääkärin tai
ilmailulääkärin tarkastuksessa ei siis enää
tarvitse käydä.
EASA-lupakirjojen haltijoiden pitää
kuitenkin muistaa, että tämä kevennys on
voimassa vain Britannian ilmatilassa. Jos
lentää ulkomaille, vaaditaan edelleen ilmailulääkärin tarkastusta.
Viime aikoina koko medikaalijärjestelmän toimivuus on ollut vilkkaan keskustelun kohteena etenkin Germanwingsonnettomuuden jälkeen. Siinä ohjaajan
terveydentilassa olevat ongelmat tulivat ilmi
vasta tuhoisan onnettomuuden jälkeen.
Britannian viranomainen ottaa nyt rohkean
askeleen siihen suuntaan, että ohjaaja
itse ottaa medikaaliasioiden osalta koko
vastuun oman sekä matkustajiensa turvallisuudesta. Aika näyttää, tuleeko tämä
näkymään tilastoissa. nr

ULTRAKEVYET

ENSILENTO: BÜCKER & FUNK BF139
aErO-mEssuilla esitelty Bücker & Funk BF139 Clubman

”Classic” on tehnyt ensilentonsa Saksassa. Retrohenkisessä koneessa on kaksi rinnakkaista istuinta ja tsekkiläisen Vernerin 117
hevosvoiman seitsensylinterinen Scarlett-tähtimoottori. Optiona
on saatavissa myös tuttu Rotax 912. Kone on ulkomuodostaan
huolimatta täysin modernia komposiittirakennetta. Tässä on
kone, joka erottuu massasta. nr

BF139:n ohjaamo jäljittelee vanhan ajan ilmailutunnelmaa.

BF139 ensilennon aikaan,
vielä ilman moottorin ja
pyörien muotosuojuksia.

LISÄÄ LAJEISTA!

www.ilmailu.fi
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KONEMARKKINAT

MYYDÄÄN

TAITOLENTO

HANNES ARCH MENEHTYI
HELIKOPTERIONNETTOMUUDESSA
TunneTTu saksalainen taitolentäjä

Myydään Focke Wulf Stieglitz vm. 1940. Huippukuntoinen,
moottorin peruskorjauksen jälkeen lennetty 30h. Hp 199
000 €. Kysy lisää. 0400 821 777 / Petri Kivimäki, Pori

ja Red Bull -kilpalentäjä Hannes Arch
menehtyi syyskuussa helikopterionnettomuudessa Alpeilla. Arch omisti myös
helikopterilentoyrityksen. Onnettomuus
tapahtui, kun hän oli yöaikaan lähdössä
kuljettamaan elintarvikkeita korkealla
Hohe Tauern -alueella sijaitseville alppimajoille.
Hannes Arch voitti 2008 Red Bull -sarjan maailmanmestaruuden ensimmäisenä
eurooppalaisena. nR

Hannes Arch.

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 8/2016 lehteen tarkoitetut ilmoitukset on
jätettävä 7.11.2016 mennessä.

ILMALAIVAT
LASKUVARJOURHEILU

SUOMALAISNAISET
MUKANA 56-WAYME-HYPYLLÄ
neljä suomalaisTa laskuvarjourheilijaa, Nadja Lönnroth, Eija Suvala, Susanna

Raulio ja Hannamari Rissanen, sai nimensä
historiankirjoihin 3. syyskuuta, kun he olivat
mukana rikkomassa naisten kuviohypyn
kolmen pisteen maailmanennätystä sekä
kahden ja kolmen pisteen Euroopan ennätystä Hollannin Teugessa.
Kaikkiaan 56 naista 15 Euroopan maasta
teki taivaalla perhosta esittävän kuvion.
Ilmailu onnittelee! oma
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AIRLANDER KOMPUROI
BRiTTiläis-saksalaisen Hybrid Air Vehicles -yhtiön uusi
ilmalaiva Airlander 10 suoritti elokuussa ensilentonsa Britannian Cardingtonissa. Toisella lennolla kävi hieman köpelösti,
kun nokasta roikkunut kiinnitysköysi tarttui sähköjohtoon ja
ilmalaiva meni laskussa nokilleen. Onneksi henkilövahinkoja
ei tullut, mutta koelento-ohjelmaan tulee nyt 3–4 kuukauden
viive.
Airlander suunniteltiin alun perin Yhdysvaltain armeijan
tarpeisiin, mutta HAV kehittää nyt ilmalaivaa siviili-ilmailun
kuljetus- ja valvontatarpeisiin. Pituudeltaan 92-metrinen
Airlander poikkeaa aiemmista suurista ilmalaivoista siten, että
siinä ei ole sisäpuolista runkokehikkoa, vaan pari millimetriä
paksu joustava hiilikuitu-Vectran-laminaatti muodostaa itsekantavan kuorirakenteen. Ilmalaiva kykenee kuljettamaan
10 tonnin kuorman tai 48 matkustajaa 150 km/h nopeudella,
ja se pysyy ilmassa jopa kolme viikkoa kerrallaan. Laivassa on
neljä 325 hevosvoiman dieselmoottoria. nR

Airlander
ensilennollaan.
92-metrinen
ilmalaiva on
vaikuttava ilmestys.

LISÄÄ LAJEISTA!

www.ilmailu.fi

KOONNEET:
NILS ROSTEDT
JA OTAVAMEDIA OMA OY

1 803 km

Sveitsiläiset Kurt Frieden ja Pascal Witpraechtiger voittivat
syyskuussa Gordon Bennett -kilpailun lennettyään kaasupallolla
1 803,48 kilometriä 52,12 tunnissa.
SOTILASILMAILU

BOEING + SAAB = T-X
Boeing ja SaaB

Flight Design C4
-prototyyppi.

julkistivat syyskuussa
yhteisen suunnitelmansa
Yhdysvaltain ilmavoimien
uudeksi suihkuharjoituskoneeksi. US Air Forcen
T-X -nimellä kulkevassa hankkeessa on
tarkoitus hankkia
noin 350 uutta konetta
korvaamaan ikääntyviä
T-38 Talon -koneita.
Yksimoottorinen Boeing-Saab T-X
ehdokas muistuttaa ulkoisesti varsin paljon
uusimpia ensi linjan hävittäjiä kuten
F-18:ää, F-22:ta ja F-35:tä erityisesti tuplasivuperäsimien osalta. Boeing uskoo, että
koneen käyttöönotto voisi alkaa vuonna
2024. Koneen moottorina on General
Electricin F404, jota käytetään eri versioissa myös F/A 18:ssa ja JAS Gripenissa.

Myös Ruotsissa uusi kone on tärkeä.
Ruotsin ilmavoimien Saab 105 -harjoituskoneet ovat olleet käytössä jo 1960-luvulta.
Tosin ne on rakennettu uudelleen uusilla
moottoreilla 1990-luvulla, mutta kalusto
ei enää vastaa huomispäivän vaatimuksia. Saabille myös mahdolliset lisäkaupat
kolmansiin maihin ovat varmasti varsin
houkuttelevia.
Kilpailijoitakin on: esimerkiksi Aermacchi M-346 Masterin ja Lockheed/KAI
T-50A Golden Eaglen odotetaan myös
kilpailevan T-X:n tilauksista. Boeingin ja
Saabin ehdokas on kuitenkin näistä uusin
ja modernein konetyyppi, joten ainakin sen
osalta kone on hyvissä asemissa. Ensikommenttien mukaan Boeingin ja Saabin
kehityshanke on myös jo yllättävän pitkällä.
Konetta mainostetaan jo ”tuotantovalmiiksi” ja meneillään ovat jo rakenteiden
rasituskokeet. nR

Boeingin ja Saabin yhteisen T-X-harjoituskoneen prototyyppi ensiesittelyssä.
ULTRAKEVYET

UUDET SIJOITTAJAT
PELASTAMASSA
FLIGHT DESIGNIN
SakSalainen, alkuvuonna vararik-

koon ajautunut, suosituista CT-ultrakevytkoneistaan tunnettu Flight Design -yhtiö
on nyt saanut uudet sijoittajat taakseen.
Näin yhtiön tuotanto voi jatkua, ja myös
uuden nelipaikkaisen CT4-koneen kehitystyö ja koelento-ohjelma pääsee jatkumaan,
jos oikeus hyväksyy uudelleenjärjestelyn.
Uudet sijoittajat ovat Eisenachissa
toimiva Lindig Group sekä taiwanilainen
Aero Jones. Näistä jälkimmäinen ottaisi
vastuulleen CT4-koneen kehitysprojektin.
Oikeuden päätöstä odotetaan syksyn 2016
aikana. nR
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SAAPUVAT
ARRIVALS

ILMAILUN SÄÄNTELY

EASALTA UUSI DTO-ESITYS

MOOTTORIKONEET

easan uudet koulutusorganisaatioiden vaatimukset eli

PIPER M500 SAI EASATYYPPIHYVÄKSYNNÄN
IlmaIlun vIIme numerossa esitellyn

Piper M600 -koneen pikkusisko M500 on
syyskuussa saanut EASAn tyyppihyväksyntätodistuksen. Kone on uuden M600:n hieman
kesympi ja edullisempi versio. Mikään tavallinen pikkukone se ei suinkaan kuitenkaan ole.
Siitä esimerkkinä 260 solmun eli 482 km/h
matkanopeus ja 30 000 jalan eli 9 144 metrin
matkakorkeus.
M500 asettuu reilun kahden miljoonan
dollarin hinnallaan nopeiden turbiinikoneiden edullisimpaan päähän. Tässä markkinaluokassa sillä ei olekaan kovin montaa kilpailijaa, joten arvatenkin se tulee yhtä suosituksi
kuin edeltäjänsä PA-46-500TP
Malibu Meridian. nr

Piper M500 jatkaa
Malibu-malliston
turbiinikoneiden
sarjaa.

LISÄÄ LAJEISTA!

www.ilmailu.fi

ATO-vaatimukset ovat viime vuosina aiheuttaneet ilmailukerhoille ja ilmailuliitoille suurta päänvaivaa ympäri Eurooppaa.
Nyt EASA on usean vuoden työn jälkeen julkistanut uuden
säädösesityksen, joka selkeästi yksinkertaistaa lentokoulujen
byrokratiaa. Samalla tuli uusi lyhenne, eli ATO/BTO/RTO:n
jälkeen nyt puhutaan DTO:sta (Declared Training Organisation
eli ”itse ilmoitettu koulutusorganisaatio”).
Pääuutinen on, että DTO-koulutusorganisaatio ei enää
tarvitse viranomaisen etukäteishyväksyntää, pelkkä ilmoitus
riittää. Koulutuskäsikirjaa ei myöskään tarvitse hyväksyttää
etukäteen, kunhan sen lähettää viranomaiselle (joka voi tarvittaessa antaa korjauskehotuksia).
DTO voi kouluttaa LAPL-, PPL-, SPL- ja BPL-ohjaajia sekä
useimpia niihin liittyviä kelpuutuksia sekä antaa teoriaopetusta.
PPL:n osalta DTO-koulu voi kouluttaa yö-VFR-lentäjiä, mutta
ei mittarilentokelpuutuksia (IR ja EIR). Purjelennon osalta
DTO voi kouluttaa myös lennonopettajia sekä pilvilentoa.
DTO-organisaatio voi olla myös ”yhden miehen koulu”. Toisaalta DTO saa käyttää enintään kahta lentopaikkaa koulukenttinään. Tämä estää niin sanotun sateenvarjomallin käyttöä, jota
eräissä maissa on käytetty ATO-kaudella.
Suuri muutos on, että teoriakoulutustiloihin liittyvät vaatimukset poistuvat. Teoriat voidaan siis opettaa perinteisesti
luokkamuodossa, yksityistunteina tai verkossa.
Vastapainoksi edellä mainittujen ennakkohyväksyntävaatimusten keventämiselle EASA on jonkun verran kiristänyt
lentokoulujen valvonnan vaatimuksia. Tulemme siis näkemään
viranomaisen tarkastajia hieman useammin tarkastamassa,
että koulutus oikeasti tapahtuu määräysten sekä itse ilmoitetun
koulutusohjelman mukaisesti.
Nyt julkaistu DTO-esitys on noin viisi vuotta kestäneen
prosessin tulos, missä yleis- ja harrasteilmailun etujärjestöt,
kuten Europe Air Sports ja European Gliding Union ovat
voimakkaasti vaikuttaneet kohtuullisemman sääntelyn puolesta.
Pikaisesti katsoen suurin osa kaikista ATO-mallin epäkohdista on nyt DTO:n myötä saatu korjattua, joten tässä on hyvä
esimerkki siitä, että määrätietoinen edunvalvontatyö tuottaa
tulosta! Asetusesitys eli EASA Opinion 11/2016 menee nyt Euroopan komissiolle, joka lopullisesti hyväksyy asetusmuutoksen,
jossa uusi Part-DTO liitetään lentokoulutusasetuksen eli FCL:n
liitteeksi. nr

LASKUVARJOURHEILU

utIssa tehtIIn 11. syyskuuta wingsuit-

muodostelmalentämisen ensimmäinen naisten suomenennätys ja samalla uusi yleinen
suomenennätys kymmenen naisen voimin.
Aiempi ennätys oli kahdeksan hengen muodostelma vuodelta 2015.
Hyppy on samalla epävirallinen naisten
wingsuit-muodostelmalentämisen maailmanennätys. Edellinen naisten maailmanennätys oli Yhdysvalloissa hypätty yhdeksän
hengen muodostelma, joka hypättiin paikallisen laskuvarjourheiluliiton USPAn säännöillä. Kansainvälisen ilmailuliiton FAIn
sääntöjen mukaan viralliseen ennätykseen
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vaaditaan nykyisin 16 hengen muodostelma.
Ennätysmuodostelmassa olivat mukana
Päivi Lammi, Pilvi Juvonen, Faye Lawson,
Mari Putus, Kaisa Kassila, Sanna Hilpas,
Satu Ahola, Anna Lauhasmaa, Marja Davidsson ja Tatjana Maksudov. Kuvaajana toimi
Valtteri Lipsanen.
– Ennätyksen tekemiseen tarvittiin paljon
päättäväisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen
ja erityisesti ryhmän onnistumiseen. Ehdimme harjoitella ennätystä erilaisilla kokoonpanoilla vain kolmena viikonloppuna, ja
varsinaisella ennätyskokoonpanolla olimme
tehneet vain yhden hypyn aikaisemmin.

Ennätys syntyi siis toisella yrityksellä, Suvi
Ahola kertoo.
– Yhteishenki joukkueen ja kaikkien
muiden paikalla olleiden hyppääjien kesken
oli mahtavan positiivinen ja kannustava. Laskeuduttuamme ennätyshypyltä tunnelataus oli käsin kosketeltavissa, koska olimme panostaneet hyppyyn kaiken, ja se tuotti
haluamamme tuloksen, teimme historiaa.
Olen todella ylpeä, että sain olla mukana tässä mahtavassa tiimissä, tästä on hyvä jatkaa.
Ilmailu onnittelee upeasta suorituksesta!

oma

Kuva: Valtteri Lipsanen

SUOMEEN NAISTEN EPÄVIRALLINEN WINGSUIT-MAAILMANENNÄTYS

TEKSTI JANNE KUUTTI KUVAT TERO KUUTTI

KENTTÄ

PURJELENTO

PSR-KOTIINPALUUMOOTTORI NYT
KEROSIINISTARTILLA
Viime Vuosina purjelentokoneissa ovat

yleistyneet erilaiset kotiinpaluumoottorit,
myös pienet suihkumoottorit. Yksi alan
valmistajista on Draline, jonka PSR T01 KS
-moottori sai hiljattain EASA-hyväksynnän.
KS tulee sanoista kerosene start, eli moottori voidaan käynnistää samalla kerosiinilla,
jolla se muutenkin toimii. Aikaisemmin
käynnistys tapahtui nestekaasun avulla,
mutta nyt tämä lisäpainoa ja käyttövirheen
riskiä lisäävä järjestelmä on poistunut.
PSR-moottori on vieläpä rungon sisään
taittuva, joten purjelennossa se ei häiritse
koneen aerodynamiikkaa, toisin kuin aiemmin nähdyt suihkuapumoottorit. EASA
on hyväksynyt moottorin asennuksen jo
ainakin ASW20-koneeseen, ja lisää koneita
on valmistajan mukaan tulossa. nR
PSR-kotiinpaluumoottori
on uutta, rungon sisään
vedettävää mallia.

Kiteen lentokenttä
kuvattuna lounaasta.

Kiteellä on kaksi
hallia ja melko
tilava asemataso.

KITEEN LENTOKENTTÄ (EFIT)
lentokenttää ryhdyttiin rakentamaan Kiteelle Keski-Karja-

Kymmenen naista
hyppäsi wingsuit-lentämisen
suomenennätysmuodostelman. Ruudukko toimii
arvosteluperusteena.

laan alueen teollisuuden aloitteesta. Rakennuspaikaksi oli valikoitunut
Tolosenmäen kangas, joka sijaitsee Valtatie 6:n vieressä, noin yhdeksän
kilometrin päässä Kiteen keskustasta. Vuonna 1989 käyttöön otetun
sorapintaisen kentän ensimmäisiksi käyttäjiksi ryhtyivät vastaperustetun
Keski-Karjalan Ilmailukerho ry:n jäsenet. Lentoliikennettä silmällä
pitäen aloitettu kiitotien ja asematason päällystys valmistui 1991.
Säännöllistä lentoliikennettä Kiteelle ei kuitenkaan tullut. Alkuvuosina koulutustoiminta oli kentällä kuitenkin varsin vilkasta. Toiminta
Kiteellä lisääntyi huomattavasti vuonna 2005, kun Joensuun Ilmailukerho siirsi purjelentotoimintansa sinne. Samana vuonna kentän
pääkäyttäjä-kerhot perustivat Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus ry:n
(ISUIK) alueen harrasteilmailutoiminnan kehittämiseksi. Yhdistykseen
kuuluu Joensuun ja Keski-Karjalan ilmailukerhojen lisäksi kolme muuta lähialueen lentokerhoa.
ISUIK:n jäsenkerhot harrastavat kalustollaan kentältä käsin laajasti
monenlaista ilmailutoimintaa. Purje- ja moottoripurjelennon koulutustoiminnan lisäksi jäsenkerhot lentävät Kiteeltä myös ultra- ja moottorilentokurssien lentoja ja palolentoja. Purjekoneiden hinaukset vedetään
Kiteellä ISUIK:n omistamalla vintturilla. Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus on järjestänyt Kiteen kentällä kaksi isoa taitolentokilpailutapahtumaa. Vuonna 2006 kentällä kilpailtiin purjetaitolennon SM- ja
PM-kilpailut ja vuonna 2007 moottoritaitolennon PM-kilpailut.
Hyväkuntoisella asfalttipäällysteisellä kentällä on valot, jotka
mahdollistavat myös yölentotoiminnan. Kiitotie 01/19 on kooltaan
1 500 x 30 metriä. Kentältä on mahdollista saada 100LL-lentobensiiniä,
jos paikalla on Keski-Karjalan Ilmailukerhon jäseniä. Lähin huoltoasema (Neste, Joensuuntie 304) on noin viiden kilometrinpäässä.
Kenttää ylläpitää Kiteen kaupunki, ja sen päällikkönä toimii Kauko
Hirvonen.
Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus: suik.fi
Kaikki Suomen korpikentät: lentopaikat.fi
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PINNALLA

ELT tai PLB
pakolliseksi
TEKSTI NILS ROSTEDT

Mikä ELT/PLB-lähetin on?

ELT eli Emergency Locator Transmitter – suomeksi
hätäpaikannuslähetin – on radiolähetin, joka onnettomuuden jälkeen lähettää hätäsignaalin kansainväliseen Cospas-Sarsat-satelliittijärjestelmään. Hätäsignaali sisältää ilma-aluksen tunnistekoodin sekä
sijaintitiedon, jos laitteessa on GPS-vastaanotin.
ELT aktivoituu versiosta riippuen joko automaattisesti onnettomuuden iskun voimasta, veden alle joutuessaan tai onnettomuudesta selvinneen henkilön
toimesta manuaalisesti.
PLB eli Personal Locator Beacon – suomeksi
henkilökohtainen hätälähetin – on ELT:n riisutumpi versio, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu
henkilökohtaiseksi turvavarusteeksi muun muassa
veneilijöille ja erämaaretkeilijöille. GPS-vastaanottimen sisältävä PLB voidaan kuitenkin Euroopan
lentoturvallisuusvirasto EASAn uuden määräyksen
mukaisesti käyttää myös ilma-aluksen hätäpaikannuslähettimenä koneissa, joissa on enintään kuusi
matkustajapaikkaa. PLB aktivoidaan aina manuaalisesti.

Miksi lähetin tulee nyt pakolliseksi ja kenelle?

EASAn pienkoneiden lentotoimintaa koskeva asetus
(Osa NCO, eli lentotoiminta-asetuksen 965/2012
uusi Liite VII) astui voimaan 25. elokuuta 2016. Se
määrää ELT:n tai PLB:n pakolliseksi kaikkiin moottorikäyttöisiin tyyppihyväksyttyihin niin sanottuihin
EASA-ilma-aluksiin.
Suomessa Trafi on päättänyt soveltaa tätä vaatimusta myös kansallisiin moottorikäyttöisiin niin
sanottuihin Liite II -ilma-aluksiin, joihin kuuluvat
ultrakevyet, autogyrot, itserakennetut lentokoneet
ja helikopterit sekä muutamia lähinnä historiallisia
ilma-aluksia. Vaatimus on kirjattu hiljattain julkistettuun ilmailumääräykseen OPS M2-11. Sen ulkopuolelle jäävät toistaiseksi purjelentokoneet, liitimet,
kuumailmapallot ja miehittämättömät ilma-alukset.

Milloin lähetin täytyy olla asennettuna/koneessa?

EASA-ilma-aluksessa ELT- tai PLB-lähetin on täytynyt olla mukana lennolla 25. elokuuta 2016 alkaen.
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Elokuussa astui
voimaan EASAn
asetusmuutos, joka määrää
hätäpaikannuslähettimen
pakolliseksi moottorikoneisiin.
Trafin Veli-Matti Petramo ja
Pertti Aaltio kertovat, mitä
tämä tarkoittaa.
Liite II -ilma-aluksissa vaatimusta aletaan soveltaa
siirtymäajan jälkeen 1. huhtikuuta 2018. Trafi ja
Viestintävirasto suosittelevat, että PLB hankitaan
konekohtaiseksi varusteeksi ja säilytetään koneessa. Tällöin se voidaan rekisteröidä ilma-alusten
hätäpaikannuslähetinrekisteriin samoilla etsintä- ja
pelastuspalvelua auttavilla tiedoilla kuin ELT-hätälähettimetkin rekisteröidään.

Mitä hyötyä ja haittaa lähettimestä on lentäjille?

Hätälähetin lähettää onnettomuuden sattuessa
hälytyksen pelastusviranomaisille. Satelliittiyhteyden avulla hälytys menee varmemmin perille myös
silloin, kun onnettomuus on sattunut esimerkiksi
asutuksen tai matkapuhelinverkon peittoalueen
ulkopuolella vaikkapa erämaa-alueella. Haittana
tulee laitteen paino, radioluvan vuosikustannukset
sekä paristojen tai akkujen huoltotarve muutaman
vuoden välein.

Millaisia kustannuksia lähetin aiheuttaa?

Tyypillinen ELT-laite asennuksineen maksaa veroineen noin 1 800 euroa, kun laite on itse aktivoituvaa
mallia. PLB-lähettimen hinnat alkavat nettikaupoissa noin 300 eurosta, halvimpien ulkomaisten
hintojen alkaessa noin 215 eurosta. Lisäksi tulee
parin kympin vuotuinen radiolupamaksu.
Jos havittelee edullista PLB-laitetta ulkomailta,
kannattaa varmistaa, että myyjä pystyy ohjelmoimaan laitteeseen suomalaisen tunnistenumeron,
joka haetaan etukäteen Viestintävirastosta. Muutoin
voi käydä niin, että laitteen aktivoituessa hälytys
meneekin ensin ulkomaiseen pelastuskeskukseen ja
avun saanti voi viivästyä.

Mitä muuta tarvitsee tietää?

Trafi on julkaissut ohjeen ”Lentotoiminta-asetuksen
osan NCO hätälähetinvaatimukset ja niitä koskevat
menettelyt”, josta selviää tarvittavat lisätiedot myös
Viestintäviraston rekisteröintimenettelystä. Ohjeeseen kannattaa tutustua ennen ELT/PLB-hankintaa.
Se löytyy osoitteesta trafi.fi/filebank/a/1466415825.

Kuva: Ranskan avaruusjärjestö CNES/piirros Active Design

Cospas-Sarsat on
maailmanlaajuinen satelliittien
välityskapasiteettia hyödyntävä
pelastusorganisaatio. Laivojen,
lentokoneiden ja yksityisihmisten
kannettavat radiolähettimet
välittävät hätätilanteessa
paikkatiedot satelliittiin, josta tieto
ohjautuu lähimmälle etsintä- ja
pelastushenkilöstölle.

HYÖTYÄ JA HAITTAA
Ilmailuliiton experimental- ja ultrakevyttoimikunnan puheenjohtajan
Tom Arppen mukaan ELT/PLB-pakko
tuo mukanaan sekä etuja että haittoja.
Hyvä puoli on, että laite voi nopeuttaa
pelastusmahdollisuuksia.
– Toisaalta lähetin on taas yksi laite
lisää, joka pitää ostaa, huoltaa ja ylläpitää ja josta täytyy maksaa viranomaismaksuja. Jos laite on mekaanisesti
aktivoitava, se ei paljon auta, jos on
tajuttomana koneessa kaputin jälkeen.
Taas jos laite on automaattisesti

laukeava, lisääkö se turhia hälytyksiä?
Arppe miettii.
– Erämaaolosuhteissa, vuoristoissa
sekä meren päällä lähetin on varmasti
hyvä asia, kun tarkkaa sijaintia voi
olla haastava määritellä mahdollisen
onnettomuuden sattuessa ja muiden
kommunikointiyhteyksien, kuten puhelimen toimivuus on epätodennäköistä.
Arppen mielestä on hyvä, että molemmat vaihtoehdot ELT ja PLB ovat
sallittuja.

7/2016 ILMAILU 13

Vaiheikkaan historian

HanssinHanssin-Jukka on ehtinyt
palvella matkustaja-, kuljetus- ja
pommikoneena sekä kahviona.
Todennäköisesti viimeinen
koti löytyi tuuloslaisesta
kauppakeskuksesta, missä
upeasti entisöity DC-2 on
saanut oman hangaarin.
TEKSTI LASSE TUORILA KUVAT LASSE TUORILA JA
HANSSIN-JUKAN PERINNEYHDISTYS
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-Jukka

Hanssin-Jukan moottori
Wright Cyclone SR1820F-52, 750 hp.

7/2016 ILMAILU 15

Hanssin-Jukka tulee
laskuun, ilmeisesti vuonna
1950 eli pian viimeisen
peruskorjauksen jälkeen.

Entisöity Hanssin-Jukka on ollut
esillä Kauppakeskus Tuulosessa
reilun vuoden.

hanssin - jukassa loistavat 22 000 entisöimiseen käytettyä
henkilötyötuntia. Ilmavoimien vanha kone näyttää siltä, että yhdelle
sen neljästätoista penkistä voisi istahtaa, ja kaksi 750 hevosvoiman
moottoria hyrähtäisivät käyntiin. Marsalkka Mannerheimin hovikone uhkuu klassista linjakkuutta ja henkeäsalpaavaa historiaa.
Lentokoneen matka Douglas Aircraft Companyn tehtaalta Santa
Monicasta vuonna 1935 nykyiseen hangaariin kauppakeskus Tuuloseen on ollut eläväinen. Yksikään toinen kone Suomen ilmavoimien
historiassa ei ole ollut niin monenlaisissa tehtävissä kuin kuljetus-,
matkustaja- ja jopa pommikoneena toiminut Douglas DC-2, DO-1,
Hanssin-Jukka.

MARSALKKA MANNERHEIMIN
HOVIKONE UHKUU KLASSISTA
LINJAKKUUTTA JA
HENKEÄSALPAAVAA HISTORIAA.

DC-2:n ainoa pommituslento

Kun DC-2-koneita nikkaroitiin kasaan Yhdysvaltojen länsirannikolla Santa Monicassa, oli suunnitelmissa jo DC-3. Siksi kakkosia tuli
loppujen lopuksi valmiiksi vain 156 kappaletta. Niitä on jäljellä enää
kahdeksan, ja yksi on vielä lentokuntoisena Euroopassa. Vertailun
vuoksi: DC-3-koneita on valmistettu noin 13 000.
Huhtikuun 3. päivänä 1935 hollantilainen lentoyhtiö KLM otti
vastaan valmistusnumerolla 1354 leimatun DC-2:n, jonka nokkaan
tuli sen lempinimi De Haan eli Kukko. Kaikkiaan lentoyhtiöllä oli
näitä koneita 18. Sen ensimmäinen kaupallinen reittilento oli välillä
Amsterdam–Frankfurt–Milano. Myöhemmin se lensi jopa väliä
Amsterdam–Jakarta, kunnes DC-3 otti tuon reitin haltuunsa vuonna
1937.
De Haanilla oli vielä edessään paljon tehtäviä. Talvisodassa
Suomeen saapui monia vapaaehtoisia lentäjiä. Yksi oli ruotsalainen
Carl Gustav von Rosen, jonka isä oli vuonna 1918 lahjoittanut Suomen ilmavoimille sen ensimmäisen lentokoneen. Reservin luutnantin arvon saanut von Rosen ei halunnut olla isäänsä huonompi, ja
keräsi rahat pommikonetta varten. Ihan oikeata pommikonetta ei
löytynyt, mutta von Rosenin ajatuksissa oli muuttaa matkustajakone
tehtävään sopivaksi. Muutamien poliittisten kiemuroiden jälkeen
250 000 kruunun shekki vaihtoi omistajaa, ja 5 072 tuntia lennetty
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De Haan suuntasi nokan Ruotsin kautta siellä tehtyjen muutostöiden jälkeen kohti Suomea, Luonetjärvelle 14. helmikuuta
1940. Nimi vaihtui Hanssin-Jukaksi.
Hanssin-Jukka teki yhden pommituslennon von Rosenin ohjastamana 40 asteen pakkasessa maaliskuun 1. päivän vastaisena
yönä vuonna 1940. Pommit saatiin irtoamaan ripustimista vasta
pakkolaukaisimella. Toinen Wright Cyclone -tähtimoottoreista leikkasi kiinni paluumatkalla, ja näin oli suoritettu DC-2:n
maailmanhistorian ensimmäinen ja viimeinen pommituslento.
Von Rosen sai koneen korjausaikana tyyppikoulutuksen Bristol
Blenheimiin ja siirtyi sen puikkoihin.
Välirauhan aikana Hanssin-Jukka palveli muun muassa
ilmavalokuvaus- ja kuljetustehtävissä. Se kuljetti myös haavoittuneita pois rintamalta, huolsi kaukopartiomiehiä ja toi rahtia
Euroopasta.
Hanssin-Jukalla oli sodan aikana myös yksi erikoistehtävä: se
kuljetti muutaman kerran marsalkka Mannerheimia. Tänäkin
päivänä voi Tuulosessa ihailla sitä penkkiä, jossa marsalkka
istui. Viimeisen kerran marsalkka lensi koneella sairaalahoitoon
Tukholmaan joulukuussa 1947.

1

2

1 | Hanssin-Jukka on komea ilmestys
omassa hangaarissaan.
2 | Ohjaamoon on löydetty alkuperäiset mittarit.
3 | Tuuloksen puuhamiehet ja
Hanssin-Jukan perinneyhdistyksen
hallituksen jäsenet Kimmo Salomaa (vas.)
ja Pekka Kääriäinen.
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Viimeinen lento pelasti hengen

Sotien jälkeen Ilmavoimat romutti urakalla lentokoneitaan, mutta Hanssin-Jukalle oli varattu vielä tehtäviä. Vuoden 1949 alussa
Lentorykmentti 4:lle kuuluvalle koneelle alettiin tehdä peruskorjausta Kuoreveden tehtaalla. Sen kokonaislentoaika oli tuolloin
6 346 tuntia. Koneeseen asennettiin muun muassa automaattiset
ohjauslaitteet. Sodan ajan väritys poistettiin, ja pinnaksi jäi
pelkkä puhdistettu alumiini. 1950-luvun alusta Hanssin-Jukalla
tehtiin pääasiassa matka-, kuvaus- ja kuljetuslentoja. Vuonna 1952 koneelle tehtiin Valmet Oy:n Kuoreveden tehtaalla
viimeinen peruskorjaus, kun sillä oli tiimaa 6 975 tuntia. Siinä
huomattiin useita vakavia vaurioita, jopa murtumia, ja peruskorjauskin oli vaakalaudalla. Ilmavoimien esikunta kuitenkin päätti,
että remontti tehdään.
Hanssin-Jukan aika yläilmoissa alkoi kuitenkin vääjäämättä
lähestyä loppuaan. Vuonna 1955 sivuperäsimen kangasverhoilussa todettiin vakavia repeämiä. Kone oli laitettava lentokieltoon. Kuitenkin se teki vielä yhden urotyön. Utin varuskunnassa lentävään henkilökuntaan kuuluneen ohjaajan vaimo sai
äkillisen hengenahdistuskohtauksen. Lähin hengityskone oli
Helsingissä ja maanteitse matka olisi ollut liian pitkä. Sodan aikana hävittäjälentäjänä ollut aviomies sai yhteyden Ilmavoimien
komentajaan, joka antoi erikoisluvan kuljettaa potilas sairaalaan
jo maadoitetulla Hanssin-Jukalla. Näin tämä historiallinen kone
pelasti ihmishengen viimeisellä lennollaan. Lopullisesti HanssinJukka poistettiin Ilmavoimien kirjanpidosta 4. maaliskuuta 1957.
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KONE MAALATTIIN
JATKOSODAN AIKAISEEN
KEVÄÄN 1944 ASUUNSA.

1

2

1 | Kannuskoneen matkustamossa kävely on
tottumattomalle vaikeaa kaltevuuden vuoksi.
Pekka Kääriäinen (vas.) ja
Kimmo Salomaa ovat jo tottuneet.
2 | Hanssin-Jukka on saanut vihdoinkin
arvoisensa hangaarin.

Vuonna 2009 alkoi Hanssin-Jukan seuraava vaihe,
joka päätyi siis Tuulokseen. Koneen entisöintiasia oli
ensimmäisen kerran esillä Ilmasotakoulun Killan syyskokouksessa lokakuussa 2009.

Entisöitynä esille kauppakeskukseen
Uusi elämä metsästysseuran kahviona

Hanssin-Jukan uusi elämä alkoi kahviona Hämeenlinnassa huhtikuussa 1959. Hämeenläänin Metsästysseuran nuoriso-osaston vetäjänä toimi maailmanmestariampuja ja lentomestari Osmo Rantala. Kun hän tuskaili,
mistä saada varoja nuoriso-osaston pyörittämiseen, tuli
hänelle ajatus lentokonekahvilasta. Rantala oli lentänyt Hanssin-Jukalla pari vuotta ennen siirtymistään
Ilmavoimista eläkkeelle. Nyt hän valvoi lentokoneen 11
tunnin matkaa Luonetjärveltä Hämeenlinnaan. Kone
sai paikan urheilukentän laidalta, ja kahvion (tuolloin
uudissana suomen kielessä) avajaisia vietettiin 19.
elokuuta 1959.
Vuosien aikana kahvio tuotti yhdistykselle runsaasti
voittoa, mutta 1970-luvulla kahvion vetovoima alkoi jo
hiipua. Taivaalla 7 500 tuntia viettänyt ja yli 20 vuotta
Hämeenlinnassa majaillut kone lähti paluumatkalle
Tikkakoskelle vuonna 1981. Karjalan Lennoston Kilta
järjesti rahankeräyksen, jonka avulla se sai ostettua
koneen, mutta entisöintiin ei ollut enää varaa.
Kone oli muutaman vuoden ulkosalla, mutta pääsi
lopulta vuonna 1985 Keski-Suomen Ilmailumuseon
kylmään kaarihalliin.
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Varsinainen entisöinti käynnistyi kesäkuussa 2010, kun
DO-1 otettiin ulos hallista 25 vuoden odottelun jälkeen.
Projektin suojelijaksi saatiin kenraaliluutnantti Ermei
Kanninen. Blenheim-kunnostusprojektin työnjohtajana toiminut Kari Kärkkäinen hoiti nyt Hanssin-Jukan
entisöinnin operatiivisen johtamisen. Koko projektin
vetäjänä toimi eversti Juha Suonperä. Kone maalattiin
jatkosodan aikaiseen kevään 1944 asuunsa. Entistetty
Hanssin-Jukka paljastettiin Tikkakoskella Ilmavoimien
vainajien muistopäivänä 7. syyskuuta 2011.
– Konetta oli kohdeltu Hämeenlinnassa hyvin.
Vaikka sen siivellä oli terassi, ei siivessä ollut mitään
läpivientejä. Mittaritkin löytyivät. Vain magneettinen
varakompassi on kateissa, kertoo Hanssin-Jukan perinneyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Salomaa tuuloslaisen Kauppakeskus Tuulosen hangaarissa.
Hanssin-Jukka on ollut kymmenientuhansien silmäparien ihasteltavana Kauppakeskus Tuulosen hangaarissa nyt reilun vuoden. Sen ilmestyminen sinne oli
osin perinneyhdistyksen puuhamiehen, sahtiyrittäjän,
ultrakevytlentäjän ja lentäjän pojan Pekka Kääriäisen
ansiota. Kun kävi ilmi, ettei koneelle löydy sijoituspaikkaa Jyväskylästä eikä Hämeenlinnasta, alkoi Kauppakeskus Tuulosessa yrittäjänä toimivan Kääriäisen päässä
raksuttaa.

DOUGLAS DC-2-115E
Pekka Kääriäisen ja
Kimmo Salomaan ansiosta
Hanssin-Jukka on nyt esillä
Kauppakeskus Tuulosessa.

LUE LISÄÄ!
www.ilmailu.fi

Kärkiväli ...............................................................................25,90 m
Pituus ..................................................................................... 18,90 m
Korkeus ..................................................................................4,90 m
Tyhjäpaino ..........................................................................5 980 kg
Suurin lentopaino ............................................................. 8 500 kg
Moottorit ................... 2 x Wright Cyclone SR-1820F-52 á 750 hp
Matkanopeus ....................................................................240 km/h
Lakikorkeus ........................................................................ 7 750 m

Jatkosodan
aikana
sotilaita
Hanssin-Jukan
matkustamossa.

Hanssin-Jukka
jättää murheellisessa kunnossa
Hämeenlinnan
marraskuussa
1981. Poika palasi
kotikonnuilleen 34
vuoden päästä.

– Kuulin, että Vesa Keskinen oli kysellyt HanssinJukkaa Tuuriin. Ajattelin, ettei se sinne kuulu. Ykköspaikka olisi Keski-Suomessa Tikkakoski, mutta kun
siellä ei ollut paikkaa koneelle, on Tuulos hyvä kakkonen, sanoo Kääriäinen, jolla on lentokonekokemusta
jo isänsä, ilmavalokuvaaja Keijo Kääriäisen kyydissä.
Ilman tukea Hanssin-Jukka ei olisi Tuulokseen
tullut. Merkittävin lahjoitus oli kauppaneuvos Kari
Hautasen puolisen miljoonaa euroa, jolla hangaari
rakennettiin. Tukea saatiin myös muun muassa koneen
virtuaalisiin esittelylaitteisiin.
Hangaariin ei veloiteta sisäänpääsymaksua yksittäisiltä kävijöiltä. Ryhmiltä peritään maksu, mutta
kaupan päälle saa Salomaan kone-esittelyn.
Tuulosessa voi ihailla myös muita koneita. Tällä
hetkellä kauppakeskuksessa seisoo komea Ilmavoimien
koulukoneena vuosina 1940–1960 ollut Focke-Wulf
Stieglitz. Myöhemmin se ripustetaan kattoon kauppakeskuksen sisätilaan.
Pihalla Kimmo Salomaa nostaa pressun helmaa ja
alta paljastuu Ilmavoimien vanha hävittäjä, Draken.
Myös Mig-21 on kunnostettavana ja saapuu pikapuolin
Tuuloseen. Kauppakeskuksen noin kahdelle miljoonalle vuosittaiselle kävijälle on tiedossa korkealentoisia
elämyksiä.

Hanssin-Jukka
parkissa kotitukikohdassaan
Luonetjärvellä
vuonna 1952.
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Kolmisylinterinen
tähtimoottori
Tšekkiläinen Verner Motor on valmistanut
tyyppihyväksymättömiä lentokonemoottoreita
1990-luvun alkupuolelta lähtien.
Tehtaan uusimpiin kehitelmiin kuuluu
kolmisylinterinen tähtimoottori Scarlett 3VW.
TEKSTI JANNE KUUTTI KUVAT KAMIL VERNER

tšekissä šumperkin kaupungissa sijaitseva
Verner Motor on pieni perheyritys, joka on
perustettu vuonna 1985. Alun perin se teki
korjauksia Mercedes-Benz-autojen moottoreihin. Vuonna 1992 yritys alkoi valmistaa
bokseri-tyyppisiä lentokonemoottoreita.
Vernerin ensimmäinen moottorikehitelmä,
Verner 1400, johti VM 133M -malliin ja siitä
edelleen kehitettyyn VM 133MK -malliin,
jotka painoivat kuivana 61 kilogrammaa ja
tuottivat 84 hevosvoiman tehon.
VM 133MK:ta pienempitehoinen JCV 360
tuotti 35 hevosvoiman huipputehon, ja se painoi kuivana 26,4 kilogrammaa. JCV 360 oli
muun muassa SD-1 Minisport -ultrakevyen
voimalaitevalikoimassa. Molemmat moottorit
oli suunnattu harrasterakentajille, ja ne olivat
tyyppihyväksymättömiä.
Verner lopetti boksereiden tuotannon
vuonna 2013 keskittyäkseen uusien 3-, 5- ja
7-sylinteristen tähtimoottorien kehitys- ja
valmistustyöhön. Nykyisin tehdas valmistaa
7-sylinterisiä ja 137-hevosvoimaisia Scarlett
7Hi-tähtimoottoria sekä Scarlett 7Si -mallia ja
yhtä 83-hevovoimaista 5-sylinteristä Scarlett
5SI -mallia. Kehitteillä on lisäksi toinen
5-sylinterinen tähtimoottori. Kaikki tehtaan
tähtimoottorit ovat sopivia ultriin ja LSAluokan lentokoneisiin sekä historiallisten
tyyppien replikoiden voimanlähteiksi.

3VW-moottori syntyi
asiakkaiden pyynnöstä

Kolmisylinterinen Scarlett 3VW syntyi, kun
Vernerin tehtaalla oli jo ultriin ja LSA-luokan
lentokoneisiin tarkoitettu 7-sylinterinen,

20 ILMAILU 7/2016

117-hevosvoimainen Scarlett 7Hi -tähtimoottori. Asiakkaat olivat kiinnostuneita kevyemmästä moottorista, joka sopisi voimanlähteeksi esimerkiksi Saksan 120 kilogramman
ultrakevytluokan lentokoneisiin.
Pravoslav Verner keksi idean 3VW-moottorista heinäkuussa 2014, ja sen suunnittelu
käynnistyi lokakuussa. Moottorin suunnittelijana toimi Kamil Verner. Suunnittelu ja
prototyypin valmistus tapahtuivat nopealla
aikataululla, sillä moottori kävi jo jouluaattona 2014. Moottorin mallimerkinnän, 3VW,
numero 3 ilmaisee moottorin sylinterimäärän,
ja kirjaimet VW tulevat tehtaan nimen ja projektin ensimmäisen rahoittajan herra Wellerin
alkukirjaimista.
3VW meni tuotantoon jo maaliskuussa
2015, viiden moottorin koesarjalla, ja tähän
mennessä tehdas on myynyt 14 moottoria.
Moottorit ovat menneet Yhdysvaltoihin,
Saksaan ja Tšekkeihin.
Alun perin 3VW:n pääkiertokanki oli kaksiosainen ja kampiakseli kiinteä yksiosainen,
mutta tehdas muutti tuotantomoottoreihin
pääkiertokangen kiinteäksi ja kampiakselin
kaksiosaiseksi. Koepenkissä Verner käytti
moottoria vain 20 tuntia, mutta tehtaan
omalla 3VW:llä varustetulla Farman-testikoneella on lennetty tähän mennessä 80 tuntia.
Tehtaan oman Farman Moustiquen replikan
lisäksi 3VW-moottoreita on asennettu toistaiseksi neljään muuhun tyyppiin, joista yksi on
moottoriprojektin rahoittajan Wellerin tehtaan tuote Weller Uli V3 ”Rebell” -ultrakevyt.
Kuten arvata saattaa, 3VW:n kehityksessä
suurin haaste oli moottorin tärinä. Tehtaan

3VW:n käynnistinmoottori useiden
muiden osien tapaan
peräisin autoteollisuudesta.

3VW takaa kuvattuna.

3VW:n kampikammio
on rakennettu
magnesiumseoksesta
valetuista osista.

Toimiva tuote
Scarlett 3VW
SYLINTERIEN KANNET
3VW:n sylinterien kannet
ovat peräisin Honda GX390
-paikallismoottorista.

KAMPIAKSELIN
LAAKEROINTI
Moottorin kampiakseli
on laakeroitu takapäästä
kuulalaakerilla ja etupäästä liukulaakerilla.

VOITELUÖLJYSÄILIÖ
Scarlett 3VW:n
voiteluöljytilavuus on
1,5 litraa.
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mukaan moottori tärisee käydessään enemmän kuin kaksisylinterinen bokseri. Sama
ominaisuus tosin löytyi myös kaikista niistä
kolmisylinterisistä lentokonemoottoreista,
kuten esimerkiksi Blackburne Thrushista,
Szekely SR-3:sta ja Salmson AD.3:sta, joilla
nykyisten replika-koneiden esikuvat oli
varustettu. Vernerin 5- ja 7-sylinteriset ovat
luonnollisesti tasakäyntisempiä.

Moottorin tekniikka

3VW on siis rakennettu osin hyödyntäen
valmiita osia. 3VW:n sylinterien kannet ovat
peräisin Honda GX390 -paikallismoottorista. Kannet on istutettu VW:n ilmajäähdytteisen bokserin sylintereihin, sylinterin ja
kannen väliin tulevan adapterilevyn avulla.
Verner valitsi kahdella venttiilillä varustetun
GX390:n sylinterinkannen käytettäväksi
moottorissaan, koska se on kevyt ja siinä on
hyvät jäähdytysrivat.
Moottorin männät ovat sylinterien
tapaan peräisin VW:n bokserista. 3VW:n
kampiakseli ja alumiiniseoksesta valmistettu
pääkiertokanki sekä magnesiumseoksesta
valettu kampikammio ovat Vernerin omaa

valmistetta. Pääkiertokangesta poiketen
muut kiertokanget ovat terästä. Kampiakseli
on laakeroitu takapäästään kuulalaakerilla,
ja sen etupään ja kiertokankien laakeroinnissa on käytetty liukulaakereita, jotka ovat
lähtöisin Mercedes-Benz-auton moottorista.
3VW:n starttimoottori on taas peräisin
Volkswagen-konsernin autoista.
Moottorin voitelu on järjestetty yhdellä
pumpulla, joka imee öljyn kampikammion
alapuolelle asennettavasta öljysäiliöstä. Voiteluöljy palaa säiliöön kampikammiosta ja
venttiilinkopista painovoiman avulla letkuja
pitkin. Öljynsuodatin sijaitsee kampikammiossa takaapäin katsottuna vasemmalla puolella ylhäällä. Voitelujärjestelmään ei kuulu
öljynjäähdytintä, vaan öljy jäähtyy säiliössä.
Voiteluöljyä moottorissa tai tarkemmin
säiliössä on 1,5 litraa, ja öljynvaihtoväli on
25 tuntia.
Kampikammio on ruuvattu kasaan
kolmesta osasta. Lisäksi kampikammion
takapäähän on kiinnitetty ruuveilla kokooja,
johon imuputket ja kaasutin kiinnittyvät.
Moottorin kampiakselin etupäässä sijaitseva
nokkarengas on koneistettu yhdestä kap-

”OLEN LENTÄNYT MOOTTORILLA KAHDESTI,
JA VOIN SANOA, ETTÄ SE ON TODELLA
VAKUUTTAVA.”

Verner Motorin Farman Moustique
-replika lähdössä lennolle.
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paleesta. Nokkarengas käyttää venttiileitä
työntötankojen välityksellä, kuten yleensä
tähtimoottoreissa. Venttiilien säätö tapahtuu perinteisesti säätöruuveilla, ja säätöväli
on 25 tuntia.
3VW:n CDI-sytytysjärjestelmän on kehittänyt tšekkiläinen yritys Fly Henry, joka on
erikoistunut erityisesi moottorivarjoliidossa
ja RC-lennokeissa käytettäviin elektroniikkatuotteisiin ja -komponentteihin. Sytytystulppia on yksi sylinteriä kohti. Moottorin
pakoputkisto voi olla joko kokoojarenkaalla
ja yhdellä ulostulolla tai pelkästään erillisillä
putkenpätkillä toteutettu. Joka tapauksessa
3VW:n käyntiääni on kolmisylinteriselle
tähtimoottorille tunnusomainen, hieman
karkea pienemmillä kierroksilla. 3VW
tuottaa suurimman tehonsa potkurin
hyötysuhdetta ajatellen edullisen alhaisella
kierrosluvulla. Valmistaja suositteleekin
moottorissa käytettäväksi halkaisijaltaan 1,6
metristä potkuria, kun esimerkiksi 45-hevosvoimaisessa 1/2 VW -moottorissa käytetään
tyypillisesti 13 senttimetriä lyhyempää
potkuria.

Viimeisin versio
toimii moitteettomasti

Tämänhetkinen veroton hinta 3VW:lle on
5 355 euroa, joka sisältää moottorin startteineen ja polttoainepumppuineen. Moottorin
valmistus tapahtuu tilauksesta, ja asiakkaan
itse tehtäväksi tai hankittavaksi jää muun
muassa öljysäiliö.
Tehdas antaa moottorille yhden vuoden
tai sadan tunnin takuun, riippuen kumpi saavutetaan ensimmäisenä. 3VW on
rakennettu melko pitkälti käyttäen hyväksi
valmiita moottorikomponentteja muista

Kuva: Michael Anderson

3VW asennettuna
saksalaiseen Weller Uli V3
”Rebell” -ultraan.

Verner Motor Sc
arlett 3VW

SCARLETT 3VW

moottoreista. Tästä syystä monet moottorissa käytetyt
osat ovat helposti saatavilla järkevään hintaan. Näihin osiin lukeutuvat muun muassa 3VW:n sylinterit,
männät, sylinterienkannet ja moottoripyörissä käytetty
HF183 -öljynsuodatin.
3VW:n peruskorjausväliksi Verner ilmoittaa 600 tuntia, ja tehdas pitää mahdollisena sen jatkamista tuhanteen tuntiin. Moottorin peruskorjauttaminen tehtaalla
maksaa kaksi kolmasosaa uuden moottorin hankintahinnasta. Tehtaan mukaan 3VW:n polttoaineen kulutus
on 6–12 litraa tunnissa, riippuen tehoasetuksesta.
Saksalaisen Michael Andersonin ystävällä ja hallikaverilla on 3VW-moottori asennettuna 120 kilogramman
luokan Weller Uli V3 ”Rebell” -ultraan. Anderson on
päässyt lentämään muutamia tunteja koneella, jossa
on viimeisin tehtaan toimittama versio moottorista.
Hän kertoo, että moottoria aiemmin vaivanneet muun
muassa kaasuttimen säätöön ja liian alhaiseen öljyn
lämpötilaan liittyneet ongelmat ovat nyt poissa.
– Olen lentänyt sillä kahdesti, ja voin sanoa, että se
on todella vakuuttava, Anderson kommentoi.
Scarlett 3VW on mielenkiintoinen lisä harrasterakentajan moottorivalikoimaan, joka ei ole erityisen
laaja tähtimoottorien suhteen.

Kuivapaino (kg)

33,5

Paino käyntikunnossa (kg)

41

Iskutilavuus (cm³)

1582

Iskunpituus (mm)

76

Sylinterin halkaisija (mm)

94

Puristussuhde

7:1

Polttoaineen syöttö

kaasutin, Walbro WB-37-1

Sytytys

CDI

Sytytysjärjestys

1-3-2

Jäähdytys

ilma

Voitelujärjestelmä

painevoitelu, erillinen öljysäiliö

Voiteluöljyn määrä (l)

1,5

Jatkuva teho (hv)
@ 2 200 RPM

34 (25 kW)

Suurin teho (hv)
@ 2 500 RPM

42 (31 kW)

Suurin vääntömomentti (Nm)
@ 2 100 RPM

123

Venttiilikoneisto

työntötankokäyttö,
kansiventtiilit 2/sylinteri

Pyörintäsuunta

vastapäivään edestä
katsottuna

Polttoaine

autobensiini min. 95 okt. RON

Po. kulutus (l/h)

6–12

TBO (h)

600
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LASSI NURILAN
KILPAILUMENESTYS
F3A-EM-KILPAILUT
○ 2.

Saksa 2016
Liechtenstein 2014
○ 15. Ranska 2012
○ 37. Itävalta 2010
○ 33. Italia 2008
○ 41. Sveitsi 2006
○ 7.

F3A-MM-KILPAILUT
○ 8.

Sveitsi 2015
Etelä-Afrikka 2013
○ 18. Yhdysvallat 2011
○ 35. Portugali 2009
○ 11.

F3A-MAAILMANCUP
○ F3A-luokan

maailmancupin voitto 2014, 2015
ja 2016
○ 23 osakilpailua vuosina
2010–2016, 17 kertaa
palkintokorokkeella,
4 voittoa
MUUT
○

○

F3A-luokan pohjoismaidenmestari
2011, 2013, 2015
11-kertainen
F3A-luokan
suomenmestari
2006–2016
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TEKSTI KIMMO KAUKORANTA KUVAT JANNE LAIHO

Ilmojen
balettia

Lassi Nurila teki mahdottomasta mahdollista ja
raivasi määrätietoisella harjoittelulla tiensä omien
taitolennokki-idoliensa joukkoon. Elokuussa hän
voitti F3A-luokan EM-hopeaa.
kun lassi nurilan lennätystä katsoo, heti len-

toonlähtökuviosta alkaen meno on sulavaa ja täsmällistä. Vaikuttaa kuin muita aiemmin vaivannut tuuli
olisi hetkeksi tyyntynyt, vaikka taustalla puut edelleen
heiluvat.
Nurilan lennokki lopettaa edellisen liikkeen ja
lukkiutuu suoraan selkälentoon. Suora on kuin viivoittimella piirretty. Harjaton sähkömoottori ja sen pyörittämä hiilikuitupotkuri humisevat pehmeästi. Hidas
puolikierre alkaa täsmällisesti ja kiertyy hitaasti. Kierre
pysähtyy tarkalleen vaakalentoon. Suora. Kiireetöntä,
rauhallista, kaunista.
Äkisti kohtauskulma muuttuu
ja lennokki pyörähtää nopeasti 450
astetta perärungon piirtäessä kartion.
Sekunnin murto-osaksi se pysähtyy
kylkilentoon, kuin korostaen sitä, että
lennokki on juuri lentolinjan keskellä.
Seuraa välittömästi toinen
1 ¼ -snap-roll vastakkaiseen suuntaan,
takaisin vaakalentoon. Kontrasti
edeltäneeseen rauhallisuuteen on
dramaattinen.
Lennokki jatkaa vaakalentoa yhtä
rauhallisesti ja suoraan kuin ennenkin,
samaa näkymätöntä ratakiskoa pitkin,
aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Vieno suhina kaksitason siivistä säestää moottoria. Suora, toinen hidas puolikierre takaisin selkälentoon, suora.
Rauhallinen neljännessilmukka pystynousuun.
Lennokki pysähtyy juuri oikeaan kulmaan, nojaamaan
aavistuksen verran tuuleen, jolloin nousu on täydellisen
pystysuora. Vastakkaiset -kierteet ovat juuri keskellä
pystynousua. Kierrenopeus on rauhallinen, vaiheet
selvät ja suunnanvaihto välitön. Geometrista taidetta,
ilmojen balettia.

Nurila laskeutuu ja seuraava kilpailija aloittaa. Aivan
kuin tuuli olisi taas yltynyt.

EM-hopea toi roskan silmään

Kälviäläinen Lassi Nurila voitti hopeaa elokuussa
järjestetyissä radio-ohjattavien taitolennokkien F3Aluokan euroopanmestaruuskilpailuissa, Untermünkheimissa Saksassa. Voiton vei Itävallan Gernot Bruckmann.
Moninkertainen euroopan- ja maailmanmestari, Ranskan Christophe Paysant Le-Roux, sai tällä kertaa tyytyä
pronssiin nuorempien kiriessä edelle.
– Kyllä siinä aika tyhjä ja helpottunut olo oli, kun palkintokorokkeella
seisoskeltiin. Sieltä kun tultiin pois,
takaisin yleisöön, ja tajusin mitä oli
tapahtunut, niin siinä meni kyllä roska
silmään.
– Monet olivat minulle sanoneet,
että niin tulee tapahtumaan, ja itsekin
salaa olen tiennyt, että se on mahdollista. Ääneen en kuitenkaan ollut
uskaltanut sitä sanoa.
Nurilan EM-hopeaa edeltää pitkä
ja nousujohteinen ura. Suomea hän on
ehtinyt edustaa EM-tasolla kuudesti ja
MM-tasolla neljästi. Kolme maailmancupin voittoa, finaalipaikka MM-kisoissa ja nyt EM-hopea ovat ainutlaatuisia saavutuksia
suomalaisessa lennokkihistoriassa. Ne kertovat omaa
kieltään vankkumattomasta uskosta omiin kykyihin,
omistautumisesta lajille ja pyrkimyksestä kohti aina
parempia suorituksia.

Vuonna 2009
Nurila teki yli

900

harjoituslentoa.

”Tähti oli syttynyt”

Nurila aloitti lennokkiharrastuksen 12-vuotiaana vuonna 2000, kun Kälviälle rakennettiin lennokkikenttä ja

7/2016 ILMAILU 25

Nurilan Sensationlennokki on itsessään
varsinainen taidonnäyte.
Kaksitasoisella lennokilla
on pituutta suurin
sääntöjen sallima kaksi
metriä, mutta se
painaa silti vain
4,65 kilogrammaa.

kerhotoiminta alkoi. Aikaisemmin hän oli
osaltaan vaikuttanut hänen menestykseensä
harrastanut RC-autoja.
RC-taitolennossa.
– Lennokkitoiminta Kälviällä oli painotYksin maailmalle kilpailemaan
tunut F3A-taitolentoon, jota itsekin aloin
– Olen fanittanut monia nimekkäitä pilotteja
peruslennätyksen opittuani harrastamaan.
lennokkiharrastukseni alkuajoista lähtien.
Samassa seurassa lennätti useita kovan
Kälviän kerholla katsottiin Tournament of
luokan F3A-pilotteja, erityisesti Jens PoikeChampions -VHS-videoita ja netistä kuvia.
linin kalusto ja lennätys vakuuttivat, Nurila
Heidän lennätyksessään ei nähty virheitä,
kertoo.
kärki tuntui todella kaukaiselta ja mahdotVuonna 2002 alkoi kiertäminen kotimaan kisoissa. Yksi käännekohta oli Jämillä tomalta saavuttaa. Jotenkin se huippujen arvostus kiehtoi, ja halusin itsekin sellaiseksi.
järjestetyt F3A-luokan PM-kisat vuonna
Tie huipulle on kivinen ja sitä on välillä
2003. Niissä Nurila sijoittui tiukan kisan
taivallettava yksin. Vaikka arvokisoihin on
kakkoseksi Nordic-luokassa voiton menSuomesta lähtenyt välillä täysiäkin joukkunessä niukasti Norjaan. Paikalla olleille oli
eita, harva on työ- ja perhe-elämän puristukkuitenkin selvää, että uusi tähti oli syttynyt.
sessa pysynyt Nurilan vauhdissa.
– En muista yhtään, miltä tuntui len– Yksi käännekohta oli Antti Ahonättää silloin. Veikkaan, etten kuitenkaan
jännittänyt paljon. Silloin ei ollut odotuksia, Mantilan kanssa aloitettu maailmancupin
mentiin vaan suorittamaan. Jälkeenpäin aja- kiertäminen vuonna 2010. Se oli samalla
teltuna se oli varmaan kuitenkin käännekoh- kausi, jolloin siirryin polttomoottoreista
ta koko Suomen F3A-skenessä. Se toi uskoa, sähköön. Sähkölennokit olivat silloin jo
yleistyneet maailmalla, jotenkin tuntui, että
että suomalaisenakin voi lajissa pärjätä.
tekniikkapuolella oltiin ajan tasalla. Huolet
– PM-kisojen jälkeen siirryin Nordicista
moottorin rassaamisesta väistyivät, ulkokansainväliseen F3A-luokkaan ja kilpailin
aktiivisesti kotimaassa. Vuonna 2004 osallis- maille oli helpompi lähteä.
– Kaudella 2012 olin Belgiassa Ahotuin F3A-luokan junioreiden MM-kisoihin
Mantilan ja Liechtensteinissa Janne Lapin
Moskovassa.
kanssa. Muilla Suomen F3A-harrastajilla ei
Erkko Saviaro, Kälviän kerhon aktiivi,
ollut mahdollisuuksia kiertää useita maailmuistelee Nurilan taitolennon harjoittelun
mancupin kisoja vuodessa, joten Itävaltaan
alkuvaiheita.
päätin lähteä yksin. Kauden tuloksena oli
– Silloin keskusteltiin pitkään liikkeiosakilpailuista hopea ja pronssi sekä kuudes
den rytmistä ja harmoniasta, kuinka eri
elementit seuraavat toisiaan saman pituisina. sija kokonaistuloksissa.
– Oli iso asia lähteä yksin maailmalle,
Nurilan suvussa on musiikkimiehiä, isä soitmutta siellä olen tehnyt paljon uusia tuttataa bassoa ja veli rumpuja. Ehkä tämä on
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vuuksia. Olen tavannut monia samanmielisiä kavereita, ja viettänyt heidän kanssaan
paljon aikaa harjoituskentillä. Myös ne
idolit ovat tulleet tutuiksi ja olen huomannut, että hekin ovat ihan tavallisia ihmisiä,
arvostus on kyllä säilynyt, Nurila kertoo.
– Ensimmäisten EM-kisojeni (Sveitsi
2006) fiiliksiä olen monesti muistellut.
Itselleni merkittävimmät saavutukset ovat
ensimmäinen pohjoismaidenmestaruus
(Jämi 2011), ensimmäinen kerta MMsemifinaalissa (Muncie, Yhdysvallat 2011),
ensimmäinen maailmancupin osakilpailu,
jossa olin yksin ja palkintokorokkeella todella kovien nimien kanssa (Shärding, Itävalta
2012) ja ensimmäinen maailmancup-voitto
vuonna 2014. Eli aina kun ekan kerran olen
saavuttanut jotain isoa.

Hurja harjoittelutahti
toi tulosta

Selvää on, ettei Nurila ole saavuttanut
menestystään ilman kovaa ja määrätietoista
työtä. Harjoitella pitää kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa olosuhteissa.
– Pidän kirjaa lentomääristä. Nälän
kasvaessa myös harjoitusmäärät kasvoivat.
Vuonna 2009 lentomäärät tuplaantuivat
aiemmasta reiluun 900 lentoon vuodessa.
Polttoainetta paloi 385 litraa. Enää en lennätä aivan niin paljon, kaudella 2015 lensin
750 harjoituslentoa.
Kovan ja määrätietoisen harjoittelun
tuloksena menestystäkin alkoi tulla.
– Oli siinä kyllä välillä usko koetuksellakin, erityisesti 2010 Itävallan EM-kisoissa,

2

1 I Nurilan lennokki saa
voimansa noin
1,2 kilogramman painoisesta
37 voltin ja viiden
ampeeritunnin litiumpolymeeriakusta. Hetkellisesti
tehoa voidaan ottaa jopa yli
3 000 wattia.
2 I Futaban-lähetin on
Nurilalla kovassa käytössä.
Oikea sauva ohjaa siivekkeitä
ja korkeusperäsintä, vasen
kaasua ja sivuperäsintä.
Muilla kytkimillä voidaan
vaihtaa esimerkiksi ohjainten
herkkyyttä, kuten isommat
liikkeet syöksykierteeseen ja
pystykäännökseen.

1

3 I Mitali maistuu makealta. Jarkko Junnila
(vas.) toimi EM-kisoissa Nurilan avustajana.
4 I EM-finalistit. Nurila takarivissä oikealla,
Euroopanmestari Bruckmann eturivin keskellä.

kun sijoitus huononi edellisistä, Nurila
kertoo.
– Äkkiä ei kukaan tule hyväksi. Jos vaan
lennättää omiaan, niin ei siinä opi mitään.
Pitää määrätietoisesti pyrkiä lennättämään
ennalta määrättyjä liikkeitä, hyvin ja tarkasti.
Isoin juttu on, että koko paketti ja etäisyys
pysyvät kasassa. Ei äkkinäisiä korjauksia.
Pitää olla varman näköistä.
– Yksi tärkeä asia on katsoa muiden lennätystä ja oppia näkemään heidän tekemiään
virheitä. Samalla tunnistaa omat virheensä
helpommin ja voi korjata ne. Toinen on
sitten suoritusvarmuus ja hermojen hallinta. Pilotti voi lennättää harjoituksissa ihan
hyvin, mutta kisasuorituksen aikana jäätyä
aivan täydellisesti. Sen jälkeen joka liike on
hyvin epävarman näköinen.
Kädentaitoja Nurila harjoittaa muuallakin kuin lennokkikentällä, sillä ammatiltaan
hän on puuseppä. Sama tinkimättömyys
näkyy niin hänen valmistamissaan kalusteissa, lennokeissa kuin lennättämisessäkin.
– Ammatinvalinta oli pienestä asti selvä.
Olen aina nikkaroinut kaikenmoista, ja maatilalla muutenkin rakennetaan aina jotain.
Töissä ei ole koskaan ollut ongelmaa sovittaa
lomia kisareissuihin. Tänä kesänä vietin
kuusi viikkoa maailmancupin osakilpailuja
kiertäen ja kaksi viikkoa EM-kisoissa.

Kuva: Esa Airola

3

Kuva: Esa Airola

Kuva: Esa Airola

4

”ON TÄRKEÄÄ KATSOA MUIDEN LENNÄTYSTÄ
JA OPPIA NÄKEMÄÄN HEIDÄN TEKEMIÄÄN
VIRHEITÄ. SAMALLA TUNNISTAA OMAT
VIRHEENSÄ HELPOMMIN JA VOI KORJATA NE.”
Taso nousee vuosi vuodelta

Radio-ohjattavilla taitolennokeilla on kilpailtu kansainvälisellä tasolla jo 1960-luvulta alkaen, ja Saksan EM-kisat olivat kahdeksannettoista. Vaikka lennettävät ohjelmat
ovat periaatteessa samankaltaisia kuin
täysikokoisten lentokoneiden taitolennossa,
lennokkien parempi teho-painosuhde ja kylkilentokyky ovat mahdollistaneet sellaisten
liikkeiden tuomisen ohjelmiin, jotka eivät
oikealla lentokoneella olisi mahdollisia.
– Ohjelmat menevät varmasti vielä vaikeampaan suuntaan. Huiput lennättävät kaikki hyvin ja taso nousee joka vuosi. Ohjelmien on pakko vaikeutua, jotta saadaan eroja
aikaiseksi. Viime vuosina on tullut paljon
lisää integroituja kierteitä ja kylkilennossa
tehtäviä osasilmukoita. Kyljellään lennetään
käytännössä yhtä paljon kuin oikein päin ja
selällään. Tämä trendi varmasti jatkuu.
Nurila on nyt 29-vuotias. Jos sama tahti
jatkuu, on hänellä kaikki mahdollisuudet
nousta vielä korkeimmalle pallille, harvojen
F3A-maailmanmestareiden joukkoon.

VERKOSSA

Lue juttu ja katso video
Lassi Nurilan seurakaverista Emma Tuunalasta
osoitteessa ilmailu.fi!
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Turvallisuus
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TEKSTI TAPIO KIMANEN KUVAT PEKKA YLIPAAVALNIEMI

Onnistunut purjelento
vaatii myös ulkomailla
huolellista suunnittelua,
harjoittelua ja paikallistuntemusta. Näin valmistaudut suomalaisten
suosikkikohteisiin.

T

TALVELLA MEITÄ houkutellaan lentämään
etelän aurinkoon, keväällä Kebnekajsen aaltoleirille, Slovakiaan, alppimaisemiin ja minne tahansa
vihreämmän ruohon ja pontevamman noston
metsästykseen. Näille reissuille ei riitä varustukseksi
rantapallo ja aurinkorasva – tarvitset tinttilakkisi
alle tuhdin annoksen paikallistuntemusta ja nöyrää
asennetta.
Parhaimpina päivinä etelän purjelentokeskuksissa lennetään oiva tukku pitkiä matkalentoja.
Todellisuudessa niistä harva on onnenkantamoinen:
onnistunut lento meillä ja muualla vaatii aina hyvää
suunnittelua ja harjoittelua.

Tutustu paikallisiin
olosuhteisiin ennakolta

Jo ennen lähtöä voit tutustua alueen karttoihin,
ilmatilan rajoituksiin ja toteutuneisiin lentoihin.
Paikallisen AIP:n teksti on eksaktia tietoa, mutta

Alppien jylhissä
maisemissa nöyryys ei
ole pahitteeksi.
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aina se ei täysin avaudu itseopiskelijalle. Useat
lajiliitot ja lentopaikkojen pitäjät ovat tuottaneet
selkeitä ohjeita paikallisiin olosuhteisiin.
Etelä-Afrikan ilmailutietous on helpoiten
luettavissa New Tempen purjelentokeskuksen
tai maan purjelentoliiton kotisivuilta; Ranskan
Alpeilta on saatavana eri kielillä hyviä vuoristolennon oppaita, kunhan jaksaa selata netin
valtavaa valikoimaa; ruotsalaisilla ja norjalaisilla
on materiaalia aaltolennon saralta tunturimaisemista. Toteutuneista lennoista saat paljon tietoa
tutkimalla OLC:n tiedostoja. Tutustuminen paikallisiin määräyksiin ja olosuhteisiin ennakolta
vähentää stressiä ja parantaa suorituksiasi.

läpäisystä tukkoisella taivaalla, hapen haukkaamisen turhuudesta tai lumikuurojen väistelyn
helppoudesta. Ruotsin onnettomuustutkintaa on
parina viime vuonna työllistänyt kaksi vakavaa
onnettomuutta purjelennossa tunturialueella.
Kummassakin tapauksessa purjekone kadotti
maanäkyvyyden yllättäen. Toisessa tapauksessa
selvittiin koneen romuttumisella, toinen taas johti
koneen hajoamiseen ilmassa ja esittelylennolla
olleen nuoren menehtymiseen.

Lennä riittävästi koululentoja

Ranskan ilmailukerhoissa vaaditaan Alpeilla
lentämiseen viikon parin vuoristolentokoulutus.
BOXIN
NIMI
Voit tietenkin
tuoda oman koneen mukanasi ja
lentää omin nokkinesi. Oppiminen yrityksen ja
erehdyksen menetelmällä ei kuitenkaan ole suositeltavaa – alueella on tapahtunut useita taidon ja
tietämyksen puutteesta johtuvia onnettomuuksia.
Ranskan purjelentoliiton (FFVV) viime vuoden
turvallisuusraportissa valitellaan ulkomaisten
lentäjien valtavaa 38 prosentin osuutta onnettomuuksista vuoristossa.
Liitto järjestää Alppien pätevimpiä vuoristolentokursseja pesäpaikassaan Saint Aubanissa,
jossa on kurssitettu useita suomalaisiakin. Netissä
on saatavana ranskalaisten julkaisema vuoristolentämisen turvallisuutta koskevan kirjanen
useilla kielillä, jonka pitäisi olla jokaisen alueella
lentävän peruslukemisto. Kirjoista lukemalla ei
tosin opi aivan kaikkea: minkä tahansa alueen
erikoisuudet selviävät parhaiten lentämällä hyvässä seurassa koululentoja kiirehtimättä timanttien
jahtaamiseen. Englanninkielinen turvallisuusohje
on luettavissa osoitteessa planeur.net/_download/
pdf-zip/Securite_du_vol_en_montagne-EN.pdf.

Valmistaudu myös Kebnekajselle

Kebnekajsen aaltolentoleiri on ymmärretty
lähikohteeksi, jonka olosuhteet hallitaan lyhyellä
opastuksella ja perinnetarinoilla menneiltä vuosilta. Ennen lentoja yksipaikkaisella koneella olisi
hyvä lentää perusteellinen koululento kokeneen
opastajan kanssa. Jos mukana ei ole omaa koulukonetta tai opettajaa, on lennon saanut yleensä
kohtuullisin kustannuksin joltain mukavalta
naapurikerholta.
Paittasjärven jäällä on joskus – omien seikkailujeni lisäksi – nostanut harmaita hiuksiani
pystyyn ”asiantuntijalausunnot” föhn-aukon
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Muutamia poikkeustapauksia aaltolentoleireiltä olen myös nähnyt itse. Kerran keli alkoi
erittäin lupaavana aamulla, ja ensimmäisenä
ilmaan päässyt kone kiipesi kuuden kilometrin
tienoille hetkessä. Seuraavana lähtenyt ei enää
uskaltanutkaan nousta kapenevasta föhn-aukosta
ylös – niinpä tunnin kuluttua taivas oli täynnä
valkoisia purjekoneita tihenevässä lumisateessa.
Kaikilla laskuun tulleilla ohjaajilla oli sama tarina:
”menipä läheltä”. No, kukaan ei törmännyt ja
kaikki tulivat kuka mitenkin laskuun.
Leirieni aikana on tapahtunut kaksi täydellistä
eksymistä väärälle järvelle laskuun, yksi hinauskoneen täpärä irrotus purjekoneen matalalla
tapahtuneen hallinnan menetyksen vuoksi, sekä
yhden purjekoneen vaurioituminen roottorin
aiheuttaman maahansyöksyn seurauksena. Talviilmailusta tuntureilla ei selviä kunnialla kesäteräisellä lentokunnolla ja vasenkätisellä asenteella.
Kebnen leiri on fantastinen tilaisuus aaltolentoon maailman upeimmissa maisemissa. Parhaimmilla leireillä lennetään kymmeniä timanttinousuja lähes selkeällä taivaalla. Niillä toiseksi
parhailla Kebnen reissuilla tulee hiihtokilometrejä,

Alpeilla lentää keväällä todella paljon
koneita. Flarm ja huomiovärit
kuuluvat pakolliseen varustukseen, eikä
strobe-valokaan haittaisi.

RANSKAN
VUORISTOSSA
TAPAHTUNEISTA
PURJELENTOONNETTOMUUKSISTA
38 PROSENTTIA
SATTUI
ULKOMAALAISILLE.

SFK Kiruna järjestää jälleen aaltolentoleirin
Kebnekajsella pääsiäisen 2017 tienoilla.
Luotettavien ennusteiden mukaan odotettavissa
on näin upeaa keliä.

uusia ystävyyksiä ja ehjä kone kotiin.
Kolmannen luokan matkoilla ei taas
ymmärretä, että olosuhteet eivät sinänsä
ole vaarallisia – vaarallista on vain
tunkeminen väkisin liian vaativaan säähän.

Namibiassa lentäminen
poikkeaa totutusta

Etelä-Afrikassa ja Namibiassa tehtaillaan kilometrejä ja maailmanennätyksiä urakalla. Lentäminen näyttää helpolta kuin
heinänteko, mutta todellisuudessa
monet asiat poikkeavat totutusta. Korkealla ja
kuumassa ilmastossa hinauskoneen tai SLG:n
moottoriteho heikkenee olennaisesti – puhumattakaan turbojen suorituskyvystä. Lentäjä
joutuu haukkaamaan happea lähes koko lennon ajan. Nostot ja laskevat ovat usein erittäin
rajuja. Koneen käsittely vaatii totuttelua, eikä
pitkissä voimakkaissa laskevissa voi loppuliitolaskimiin luottaa enempää kuin Pravdan
uutisiin. Huonoimmillaan kilometrin korkeus
kuluu 10–15 kilometrin matkalla.
Viime vuosina alueella on tapahtunut kokeneille lentäjille yllättäviä, ilmeisesti hallinnan
menetyksestä johtuneita onnettomuuksia. Hapen puute, alhainen verensokeri tai nestehukka
lennettäessä korkealla ja kuumassa ovat salakavalia tajunnan tason heikentäjiä. Peräkkäisten
pitkien lentopäivien rasitus ei voi olla vaikuttamatta vireystilaan. Syitä onnettomuuksiin voi
usein vain arvailla. Joka tapauksessa omasta
lentokunnosta ja stressitasosta on pidettävä
huolta ahnehtimatta OLC-pisteitä.

Kuuma vihje koneen
vuokraamisesta

Älä allekirjoita mitä tahansa sopimusta
vuokratessasi purjekonetta maailmalla.
Sopimusteksteissä suojataan omistajan
edut usein aukottomasti, mutta onneton
vuokralainen jää usein nuolemaan näppejään. Herrasmiesilmailijasta kuoriutuu usein
luunkova juristi vuokratessaan ulkomaalaiselle purjelentäjäpojalle koneensa.
Sveitsiläinen purjelentäjä kertoi hänelle
tarjotusta sopimuksesta, jossa hänet olisi
velvoitettu ostamaan ASH26:n 20 000 euron
arvoinen moottori, mikäli koneen lähes sata
tuntia käytetty, kymmenen vuotta vanha
moottori olisi paukahtanut. Keskustelupalstojen mukaan kyseinen moottorityyppi vaatii usein vaihdon tai peruskorjauksen juuri
sadan käyttötunnin tienoilla. Pidä siis silmät
auki myös sopimuksia tehdessäsi.

SUOMALAISTEN
ONNETTOMUUDET
MAAILMALLA
Kaudella 2015 tapahtui suomalaisille purjelentäjille kuusi
onnettomuutta, joissa särkyi kaksi
konetta korjauskelvottomaksi.
Onnettomuuksista puolet tapahtui
ulkomailla. Parissa tapauksessa
näistä oli todennäköisesti osasyynä riittämätön paikallistuntemus.
Vaikka henkilövahingot olivat
kaikissa näissä tapauksissa lieviä,
purjelentäjäyhteisön olisi syytä
ryhdistäytyä.
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SE
TUNNE…

Laskuvarjohypyt
suviyössä

Alavudella järjestetyissä
Sunset Boogieissa hypättiin viisi
yötä peräkkäin auringonlaskusta
auringonnousuun. Tapahtuma
houkutteli hyppääjiä lakeuksille
Uudesta-Seelannista saakka.

TEKSTI HEIDI LINDEWALL KUVA LAURI AAPRO

Skydive Finland ry:n
juhannusviikolla
järjestämä Sunset
Boogie oli menestys,
ja tapahtuma saa
jatkoa ensi kesänä.
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kello on yhdeksän illalla .

Keskikesän aurinko vajoaa verkkaisesti kohti
taivaanrantaa, mutta me olemme vasta valmistautumassa päivän ensimmäisiin laskuvarjohyppyihin. Kokoontumisessa kerrataan
valvomiseen liittyviä haasteita: Aamuyöllä
ihmisten kuuluisi nukkua eikä hypätä, joten
väsymys on syytä tunnistaa ajoissa. Tahti pidetään tarkoituksella rauhallisena ja hypyillä
keskitytään teknisen haastavuuden sijasta
nautiskeluun.
Näissä karkeloissa laatu todellakin
korvaa määrän, sillä hyppääjien käytössä on
viisi kansainvälisestikin tunnettua valmentajaa. Ilmassa on hyväntuulista odotusta.
Erilainen hyppytapahtuma on houkutellut
paikalle kymmeniä freeflying-harrastajia
jopa Uudesta-Seelannista asti.

Yön ensimmäisillä hypyillä on vielä
valoisaa, niin kuin vain Suomessa kesällä
voi olla. Keskiyön lähestyessä peltojen
päällä hehkuva himmeä valo terävöityy
loistamaan kirkkaissa väreissä auringon
sukeltaessa viimein metsän taakse. Cessna
Grand Caravanin matkatessa hyppykorkeuteen pääsemme ihailemaan luonnon
ilotulitusta aitiopaikalta. Taivas ja pilvet
vaihtavat väriä tauotta ja ihailemme mykkinä valoshowta.
Perillä neljässä kilometrissä jätämme
lentokoneen, ja johdatan oman ryhmäni
sovitusti kohti kaakkoa, auringonlaskun
jäädessä taaksemme. Yöttömässä yössä
näen selvästi alapuolelleni levittäytyvän
kartan, ja liu’umme halki taivaan kohti
vaaleana erottuvaa kuuta. Avaamme

laskuvarjot metsän päällä ja lennämme
hiljaisuudessa kohti dropzonea. Kupua
jarrutellen on aikaa ihailla valon öistä leikkiä, kypäräkamerat saavat kerrankin jäädä
päälle laskeutumiseen saakka.
Aamuyön pimeimpänä hetkenä pidämme yhteisen lounastauon ja juomme kahvia
lämpimiksemme. Ilma tuntuu viileämmältä
hämärän ja yökasteen laskeuduttua. Pian
kuitenkin valo lisääntyy jälleen kuin varkain, ja meille tulee kiire takaisin taivaalle.
Emme halua jäädä paitsi auringonnoususta. Tänä yönä energiaa ja hyvää keliä
riittää, joten päätämme lopettaa hyppäämisen vasta aamukuuden aikoihin. Aurinko
lämmittää, ja on aika siirtyä mökille lämmittämään saunaa ja nauttimaan Suomen
kesästä ennen unia. Illalla jatketaan!

AAMUYÖLLÄ IHMISTEN
KUULUISI NUKKUA EIKÄ HYPÄTÄ,
JOTEN VÄSYMYS ON SYYTÄ
TUNNISTAA AJOISSA.
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Mojova
metsästyssaalis
Kolme kertaa Vuoden ilmailukuva
-kilpailuun osallistunut Markku Laurikainen
ylsi viimein ykkössijalle.
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TEKSTI JENNI JUNTUNEN

–

voin sanoa , että tätä on kyllä metsästetty! Markku
Laurikainen henkäisee kuultuaan Vuoden ilmailukuva
-kilpailun voitostaan.
Valokuvausta harrastava helsinkiläinen mova-pilotti
on voittanut aikanaan useita sukellusvalokuvauskilpailuja, mutta Ilmailu-lehden kisassa hän on joutunut
aikaisempina vuosina tyytymään toiseen ja kolmanteen
sijaan.
Laurikaisen voittokuvassa Ville Ruokonen kiertää
moottoroidulla varjoliitimellä savu perässään Max Seveliuksen ohjaamaa kuumailmapalloa. Taustalla heinäkuinen ilta-aurinko laskee Hämeenlinnan ylle.
– Tällaisen kuvan ottaminen ei ole kauhean helppoa, koska kuumailmapallo, kuvattava liidin ja kuvaaja kaikki liikkuvat, eivätkä ollenkaan samaan suuntaan. Keskustelimme Villen kanssa koko ajan radiopuhelimilla siitä, milloin
savut laitettiin päälle ja pois, koska savunestettä ei ole pullossa tuhlattavaksi.
Kuva on otettu käsin Nikon D500 -järjestelmäkameralla. Laurikainen varjoliitää nimenomaan kuvatakseen, ja yleensä hänellä on lennolla mukanaan
järjestelmäkameran lisäksi yksi tai kaksi action-kameraa esimerkiksi jalkaan
tai siipeen kiinnitettyinä.
– Totuus on, että aika moni siunailee, kun katsoo ilmaan lähtemistäni,
koska mukana on kaikenlaista tingeltangelia. Olen kuitenkin harjoitellut
kameroiden kanssa lentämistä yli kymmenen vuotta, ja kuvaan ja lennän vain
hyvässä kelissä.

1.

MARKKU LAURIKAINEN, 153 ÄÄNTÄ
Paramoottori ja kuumailmapallo
Hämeenlinnassa. Lentämisen pelisäännöt
sovittiin yhteisessä briefingissä varjoliitäjien
ja pallopilottien kesken.

TIMO MIKKONEN, 78 ÄÄNTÄ
VL Viima tai Gloster
Gauntlet Jämi Fly In
-tapahtumassa Jämijärvellä
17. heinäkuuta 2016.

2.
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3.

VUODEN ILMAILUKUVA 2016
Ilmailu-lehden Vuoden ilmailukuva -kilpailuun lähetettiin
tänä vuonna 83 toinen toistaan hienompaa kuvaa, joista
esiraati valitsi lukijaäänestykseen kymmenen suosikkiaan.
Ääniä annettiin ilmailu.fi:ssä yhteensä 550, joista peräti
153 meni Markku Laurikaisen voittokuvalle. Voittaja
palkittiin edellisvuosien tapaan 500 euron lahjakortilla
valokuvausliikkeeseen.
Esiraatiin kuuluivat Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka sekä valokuvaaja Vesa Tyni ja art
director Nora Kolari Otavamedia OMAlta.
Kiitos kaikille osallistujille ja äänestäjille!
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LAURI AAPRO, 77 ÄÄNTÄ
Skydive Finland järjesti
Alavudella Sunset Boogiet, jossa
hyppytoiminta alkoi illalla kello
22 ja päättyi aamulla kello 6–8.
Kuvassa Johannes Bergfors,
Marko Ferlan, Marleen Melissant ja
Brent Xi.

VIRVE NYYSSÖNEN, 49 ÄÄNTÄ
Laskuvarjourheilijoita Ranskassa
kesäkuussa 2016.

5.

4.

SIMO KIVIJÄRVI,
70 ÄÄNTÄ
Kellukekone Suomussalmella
heinäkuussa 2016.

7/2016 ILMAILU 37

TEKSTI RAMI LINDSTRÖM JA SAKU JOUKAS KUVAT JARI MIKKONEN

Rallilentoa
portugalilaisittain
Suomalaisjoukkue osallistui ensimmäistä
kertaa rallilennon maailmanmestaruuskilpailuihin. Lisäjännitystä lajiin toi
Portugalin meri-ilmasto
ja haastava maasto.

Pilotti Rami Lindström
(vas.) ja navigaattori
Saku Joukas
kisakoneen kanssa.
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Pilotti lentää ja navigaattori plottaa.

rallilennon 20. maailmanmestaruuski-

sat järjestettiin Portugalissa 4.–10. syyskuuta,
ja meillä oli ilo edustaa niissä maatamme ja
Suomen Ilmailuliittoa. Paikkana oli Aeroclube
de Torres Vedras Santa Cruzissa, joka on pieni
rantakaupunki Lissabonin pohjoispuolella
noin tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista.
Kaupunki ja kenttä ovat aivan kiinni meressä.
Maisemat rantakallioilta ovat hulppeat, ja
pitkät hiekkarannat mahdollistavat uinnin,
surffaamisen ja auringonpalvonnan, mutta
lentämäänhän tänne oli tultu.
Suomen tiimiin kuuluivat joukkueenjohtaja Jari Mikkonen,
pilotti Rami Lindström ja navigaattori Saku Joukas. Matkan mahdollistivat tuillaan Ilmailuliitto, Patria ja Insta.
Vaiheikas reissu kesti harjoitukset mukaan lukien kaksi
viikkoa. Ensimmäinen viikko meni käytännön järjestelyiden, koneen vuokrauksen, kilpailurekisteröintien ja
harjoitusten parissa. Toinen viikko piti sisällään avajaiset,
intensiivisen kilpailun ja upeissa puitteissa pidetyt palkintoseremoniat. Nopeasti kuluneessa ajassa näimme, koimme
ja opimme paljon jännittävästä lajista.

Saumatonta yhteistyötä ohjaamossa

Rallilennossa pilotti toimii koneen päällikkönä ja tekee
päätökset. Päätehtävä on lentää konetta ja pitää se reitillä
ja aikamittakaavassa sekä havainnoida kohteita. Pilotti
saa navigaattorilta reittivälit eli legit piirrettynä kartalle.
Karttoja koneessa on kaksi. Niitä vaihdellaan siten, että
pilotilla on koko ajan käytössään meneillään olevan legin
tai legien kartta ja navigaattori valmistelee seuraavia pätkiä
toiselle kartalle.
Koska reitti ratkeaa matkan varrella, saattaa pilotti
pahimmillaan saada navigaattorilta uuden kartan legeineen
vasta sen alkupisteellä. Välillä tämä tarkoitti meilläkin
sitä, että pilotti kysyi minuuttia ennen käännepistettä,
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Torres Vedras on noin
80 000 asukkaan kaupunki
Portugalin rannikolla.

käännetäänkö oikealle vai vasemmalle ja mikä on seuraava suunta.
Lentäminen vaatii siis tarkkuuden lisäksi hyviä hermoja.
Navigaattori ratkaisee saatujen vihjeiden perusteella reittiä ja
plottaa sen kartalle. Mahdollisuuksien mukaan navigaattorin tulisi
kyetä tukemaan pilottia havainnoinnissa ja suunnistuksessa.
Meillä työnjako meni siten, että navigaattori skannasi tasaisin
väliajoin tai pilotin käskystä oikean puolen tähystysalueen ja palasi
sen jälkeen karttaplottauksen ihmeelliseen maailmaan. Reittiä ratkottaessa vihjeet sisälsivät tyypillisesti ankkuripisteen, josta mitattiin
suunta, etäisyys tai ristisuuntima käännepisteelle. Lisäksi vihjeeseen
kuului käännepisteen kuvaus esimerkiksi seuraavasti: ”junction red
& yellow roads” tai ”creek crossing black road”. Ankkuripiste saattoi olla koordinaattipiste tai selkeä maamerkki, kuten juna-asema
tai lentokenttä, mutta myös edellinen käännepiste. Ankkuripisteeltä
annetut suunnat ja etäisyydet saattoivat olla tosisuuntia, magneettisia suuntia, merimaileja, kilometrejä tai harppikaaria. Tarkkaavaisuus ei saanut herpaantua, eikä virheitä voinut tehdä, koska ne
olisivat kertautuneet matkan edetessä.
Joukkueenjohtajan rooli osoittautui yllättävän tärkeäksi. Joukkueenjohtaja toimii päätöksentekijänä joukkuetta koskevissa kilpailullisissa asioissa, kuten oikaisupyynnöissä ja protesteissa. Erityisesti
jos joukkue on suuri, joukkueenjohtajan rooli on päättää, milloin
haetaan koko joukkueen ja milloin yksittäisten kilpailijoiden etua.
Joukkueenjohtaja toimii linkkinä kilpailunjohdon, järjestäjien ja
joukkueen kilpailijoiden välillä. Kipailijoiden ei tarvitse kuluttaa
energiaansa muuhun kuin lentämiseen, kun joukkueenjohtaja hoitaa aikataulut ja kädenväännöt.
Tiimillemme riitti mainiosti yksi joukkueenjohtaja, mutta esimerkiksi puolalaisilla ja ranskalaisilla oli mukanaan 5–7 miehistöä
ja 3–4 joukkueenjohtajaa.
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Haastavat olosuhteet

Ennen kilpailua ehdimme lentää yhden lennon, jolla tutustuimme koneeseen sekä kaksi virallista harjoituslentoa. Toisen
harjoituslennon huipentumana päädyimme väistämään yllättäen
mereltä noussutta sumua varakentälle. Kilpailukenttä Santa Cruz
(LPSC) sijaitsee meren rannalla, ja tuulen tyyntyessä kuuma
ilmamassa aiheutti CAT II -tasoiset IFR-olosuhteet varsin
lyhyessä ajassa.
Varakenttä Santarem (LPSR) oli noin 30 mailin päässä, ja
sieltä löytyi koko noin 15 koneen suuruinen konelaivasto. Santaremissä totesimme, ettei sunnuntaina ole tarjolla bensaa eikä
juomavettä. Peltihallin varjossa, 35 asteen helteessä kun katseli
sinitaivasta, ei olisi uskonut, että Portugalissakin voi olla tymä.
Mereltä noussut aamusumu aiheutti pieniä aikatauluongelmia,
koska ”harjoitusretken” jälkeen kilpailunjohto odotti viisaasti
sään repeämistä ennen kuin konelaivasto laitettiin matkaan. Sään
sallittua kaikki 52 miehistöä, aamuryhmään ja iltaryhmään jaettuina, lensivät reittinsä läpi.
Keskiviikkona me advanced-luokkaan kuuluneet emme ehtineet taivaalle, vaan reitti lennettiin vasta torstaina.

Pakkolasku syrjäkylille

Reitillä lentäminen oli todella haastavaa. Maasto Portugalissa
on avointa ja mäkistä, mutta pieniä tai keskisuuria teitä ja kyliä
tuntui olevan loputtoman paljon. Reitit sisälsivät ajoittain niin
helppoja junaratalinjoja kuin laajoja kaariakin, joissa jyvät todella
eroteltiin akanoista. Karttaa ja maastoa oli vaikea lukea pohjoismaalaisin silmin, ja kärrypolkujen risteysten löytäminen aiheutti
liiankin paljon tuskaa ja hikikarpaloita. Toisaalta onnistumisen
elämykset olivat sitäkin palkitsevampia.
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Portugalin maa oista.
varsin yksitoikk

useimmiten

KARTTAA JA MAASTOA
OLI VAIKEA LUKEA
POHJOISMAALAISIN SILMIN,
JA KÄRRYPOLKUJEN
RISTEYSTEN LÖYTÄMINEN
AIHEUTTI HIKIKARPALOITA.

S A N TA C R U Z

TOR RES VEDRAS

LISSABON

Ei uskoisi, että ollaan
varakentällä ja aurinko
paistaa kirkkaalta taivaalta!
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Penedo do Guincho
-kivi on Santa Cruzin
tunnettu maamerkki.

Kahmalokaupalla kokemusta

RALLILENTO VAATII TARKKUUDEN
LISÄKSI HYVIÄ HERMOJA.

Torstaina kilpailu päättyi siihen, että tanskalaisten miehistö
joutui tekemään pakkolaskun Portugalin syrjäisemmille seuduille.
Allan Hansen ja Arne Panduro pääsivät lähes maalipisteelle, kun
moottorin lämpötila äkisti lähti nousuun ja moottori sammui.
Hansen piti kuitenkin päänsä kylmänä ja laski koneen kapealle
multasaralle keskelle viinitarhaa. Suoritus oli täydellinen, sillä
kone ei saanut naarmuakaan. Tanskalaiset saivat jopa reitistään
tuloksen, koska ylittivät maalilinjan – kuitenkin rallilennon
kovuutta osoittaa se, että heille annettiin 200 virhepistettä reitin
vastasuuntaan lentämisestä tehdessään pakkolaskua vastatuuleen.
Miehistövaurioita ei tullut, mutta koneen etsintätoimet johtivat
perjantain osakilpailun perumiseen. Puhelimia ei saanut pitää
mukana, joten herrojen löytäminen pikkukylän poliisiasemalta
kesti iltaan saakka. Harmiksemme viimeinen yritys parantaa
tuloksia jäi siis lentämättä.

Kilpailuun osallistui yhteensä 52 joukkuetta, joista 23 kilpaili
unlimited-luokassa ja 29 advanced-luokassa. Suomi osallistui
ensimmäistä kertaa rallilennon arvokisoihin, ja sijoituimme
advanced-luokassa sijalle 22. Tuloksellisesti kilpailu oli suuri
pettymys, mutta onneksi saimme kahmalokaupalla oppia ja
kontakteja koti-Suomessa hyödynnettäväksi.
Kilpailujärjestelyt olivat reittien, tulospalvelun ja lentodatan
käsittelyn osalta erinomaiset. Hallinnollisella puolella opimme
jo eleistä tunnistamaan legendaariseksi nousseen kommentin
”maybe not today, but tomorrow”. Lähes 200 ihmisen kestitseminen ja kilpailuttaminen vaati logistiikkaa vessoista ruokailuihin,
koneiden eristysalueisiin, karanteeneihin ja lukemattomiin muihin pikkuasioihin. Kilpailun järjestäminen tässä mittakaavassa
oli kaikkiaan hatunnoston arvoinen suoritus.
Toivomme, että kykenemme tuomaan kotimaahan rallilennon ilosanomaa, osaamista ja tietotaitoa. Laji tuo perusilmailuun merkittävästi lisää jännitystä, elämyksiä ja sisältöä.
Rallilentoon voidaan rekrytoida uusia ilmailuihmisiä järjellisin
kustannuksin. Navigaattorilla ei tarvitse välttämättä olla lupakirjaa, joten ilmailuun voi saada myös uusia sosiaalisia ulottuvuuksia ystävien, lasten tai puolison kanssa.
Upea kisamatka tarjosi haasteellista lentämistä ja hienoja
kokemuksia. Jäämme vesi kielellä odottamaan seuraavia rallilennon maailmanmestaruuskilpailuja, jotka järjestetään Tšekissä
vuonna 2018.

REISSU EUROINA
Tiimin osallistumismaksu oli 4 100 euroa.
Hinta sisälsi kolmen
hengen majoituksen
hotellissa.
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C152-koneen hinta oli
136 euroa tunnilta.
Reissun aikana lennettiin 11 tuntia, mikä teki
yhteensä noin 1 500
euroa.

Lennot paikan päälle ja
vuokra-auto maksoivat
yhteensä 1 500 euroa.
Oheisaktiviteetteineen
koko reissun kulut olivat kolmelta hengeltä
noin 7 500 euroa.

Kuva: iStock

Avajaisiin saapui
paikallista väkeä
sankoin joukoin.

RALLILENTO TUTUKSI
Alkuperä pohjoisessa
Rallilennon juuret ovat Skandinaviassa. Alkujaan tehtävänä oli lentää erämaahan määrätylle alueelle, jalkautua
ja metsästää käsketty saalis, jonka
kanssa palattiin lähtöpaikkaan.

1

Lentosuunnistus- ja laskukoe
Nykyisin kilpailua on suoraviivaistettu. Rallilento koostuu lentosuunnistuskokeesta sekä laskukokeesta,
joiden toteuttamisesta vastaa pilotti.

2

3

3
1| Santa Cruzin ranta. Mereltä noussut sumu
yllätti myös pilotit harjoituslennolla.
2| Haiksi naamioitu kisakone.
3| Suomen joukkue: Rami Lindström (vas.),
Jari Mikkonen ja Saku Joukas.

Vihjeiden ratkontaa
Suunnistuskoe käsittää tarkan reitillä
ja aikamittakaavassa pysymisen.
Lajissa ainutlaatuista ja mielenkiintoista on se, että reitti pitää ratkaista
annettujen vihjeiden perusteella
koneessa ennen starttia sekä lennon
aikana. Tästä vastaa navigaattori.
Miehistö istuu koneessa ja
vastaanottaa hieman ennen lentoonlähtöaikaa kirjekuoren, jossa on kaksi
tyhjää karttaa, valokuvia kohteista,
käsketty aikautus käännepisteille
sekä vihjeet, joilla käännepisteet
ratkaistaan. Valokuvia kohteista on
koko reitillä tyypillisesti noin 16–20 ja
lakanoita noin neljä. Lisäksi käännepisteistä on kuvat, jotka voivat olla
oikeita tai vääriä. Ohjaamossa riittää
sähinää ja hiki virtaa.
Lennonvalmistelu
Nopeassa lennonvalmistelussa
ratkaistaan, piirretään, mitataan ja aikamitoitetaan ensimmäiset 3–5 legiä
lennosta, joka on yhteensä noin 15
legin ja 90–100 mailin pituinen.

Laskennallisen maanopeuden
miehistö voi valita itse. Portugalissa
Suomen joukkueella se oli Cessna
C152:lla
70 solmua.
Kaksi tarkkuuslaskua
Lennon päätteeksi tehdään moottorilla kaksi tarkkuuslaskua, jotka
poikkeavat pisteenlaskultaan tarkkuuslennosta.
Lennon päätteeksi on noin
kymmenen minuuttia aikaa mitata
ja merkitä kartalle löydetyt kuvat ja
kohteet ennen vastauslomakkeen ja
loggereiden luovuttamista. Lopputuloksissa lasketaan yhteen virhepisteet
navigoinnista, havainnoinnista ja
laskuista.
Eroja ja yhtäläisyyksiä
tarkkuuslentoon
Tarkkuuslento, jossa suomalaiset ovat
kilpailleet menestyksekkäästi maailmalla, on eri laji kuin rallilento. Lajit
eroavat toisistaan eniten siinä, että
tarkkuuslennossa on rauhallista aikaa
ennen lentoa laskea ja valmistella
lentotehtävä tuulikorjauksineen ja
aikamittakaavoineen. Tarkkuuslennon
valmistelu tehdään kiireettömästi
pöydän ääressä.
Rallilennossa lennonvalmisteluaika
on lyhyt, joten koko lentoreittiä ei voi
suunnitella maassa ja lennonvalmistelu tehdään koneessa. Tämän takia
lennolla toinen ratkaisee jatkuvasti
käännepisteitä ja valmistelee uusia
reittivälejä, toisen lentäessä konetta
ja etsiessä valokuvia ja maakohteita.
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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.
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• 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.

• 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 auttaa ja opastaa mm. tapahtumajärjestelyihin liittyvissä lupa-asioissa.

• SIL:n jäsenkerhot voivat järjestämissään
tapahtumissa vapaasti esittää musiikkia
tallenteena tai elävänä esityksenä. SIL:llä
• Eri harrastelajeille on SIL:n sivuilla käytössä
on sopimus Teoston ja Gramexin kanssa.
internet-levytilaa korvauksetta lajien oman
nopean tiedottamisen hoitamiseen.
• 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 Ilmailuliiton tuottama
Uutissyöte-jäsenpalvelu tarjotaan kaikille
yhdistysmuotoisille Ilmailuliiton jäsenille.

SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTO KOULUTTAA
•
•
•
•

Purjelennon teoriakurssi tammikuu 2017
Ultrakevytlennon teoriakurssi, tammikuu 2017
PPL/LAPL (A) -teoriakurssi tammikuu 2017
Harrasteilmailun opettajakertaus (UPL, MGPL) helmikuu 2017

Lennonopettajakurssit
alkavat 26.–27.11.2016

• Lennonopettajakurssien yhteinen aloitustilaisuus on Vesivehmaalla 26.–27.11.2016. Aloitustilaisuudessa on kaikille
opettajakursseille kuuluvia luentoja. Aloitustilaisuuden jälkeen
kansallisen hyväksynnän kurssit jatkavat omalla aikataulullaan
ja FI(A) omallaan.
• FI(A) moottorilennon opettajakurssi järjestetään yhteistyössä
Blue Skies Aviationin kanssa.
• FI (UP), FI (MGPL) ja FI (GP) -kurssit järjestää Suomen Urheiluilmailuopisto.
Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautuminen www.suio.fi

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

ILMAILULIITON SYYSKOKOUS

Ilmoita tapahtumasta:
tiedotus@ilmailuliitto.fi

SUOMEN ILMAILULIITON sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 12.11.2016 klo
13 alkaen Ilmailumuseolla Vantaalla osoitteessa
Karhumäentie 12 (Tietotie 3).
Kokouksen asiakirjat ovat luettavissa liiton verkkosivuilla osoitteessa: www.ilmailu.fi/syyskokous2016.
Kokousilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
alkaa klo 12.
Tervetuloa!

VERKOSSA

Lisää tietoa tapahtumista

www.ilmailu.fi

Suomen Ilmailuliitto –
Finlands Flygförbund ry Hallitus
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LENNOKKISEMINAARI, LENNOKKILAJIEN
PALKINTOJENJAKO 29.10.2016
Suomen Ilmailumuseo, Tietotie 3 Vantaa, kello 10.00–16.00
Kello 9.30–10.00 omakustanteiset aamukahvit
Kello 10.00–12.00 Tomi Salmenpää, ylitarkastaja Trafi:
Lennokkiturvallisuus, määräykset
Kello 12.00–13.00 Lennokkilajien palkintojenjako
Jaetaan:
- SM- ja Suomen Cup -palkinnot
- Vuoden Lennokkiurheilija sekä Vuoden nuori tulokas
- suomenennätysmitalit
SIL:n lennokkitoimikunta tarjoaa budjetistaan lounaat palkituille.
Iltapäivällä keskustelua aiheista:
- Kilpailutoiminnan tavoitteet
- Kilpailujärjestelmät
- Valmennus / harjoittelu
- Lajiryhmän rooli
- SIL:n rooli
Ohjelmasta:

erkki.arima@jippii.fi
045 888 4118

LIITÄJIEN SYYSTAPAAMINEN
5.–6.11. 2016 OULUSSA
Liidintoimikunta ja Oulun Icaros Team ry. järjestävät kaikille liitäjille avoimen liitäjien syystapaamisen 5.–6.11. 2016
hotelli Lasaretissa Oulussa, www.lasaretti.com.
Ohjelmaa on suunniteltu lauantaille kello 10.00–18.00 ja
sunnuntaille kello 10.00–14.00. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tapahtumaan julkaistaan Etelä Suomen varjoliitäjien sivuilla www.varjoliito.net kohdassa tapahtumat.
Majoituksen voit varata Hotelli Lasaretista sopimushintaan
85 euroa/1hh ja 95 euroa/2hh koodilla ”LIT-SYYSKOKOUS”. Yhteystiedot puh. 020 757 4700 / 020 757 4701 /
lasaretti@lasaretti.com.

Oulun muut majoitusvaihtoehdot löydät sivuilta
www.visitoulu.fi/fi/majoitus.

Tervetuloa Ouluun!
Lounaalle ilmoittautumiset:

Oulun Icaros Team ry.

jari.lehti@ilmailuliitto.fi
044 261 2587
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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 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 ilmatorjunnassa
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 buffet, josta voi ostaa makkaraa, kahvia, munkkia yms.

OHJELMA
Museo aukeaa 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@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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Lentoliikenne
digitalisoituu
TEKSTI SUVI HUTTUNEN KUVA FINAVIA

käytännössä lentoliikenteen digitali-

sointi on pitkälti toimintojen automatisointia
ja pilvipalvelujen hyödyntämistä. Jo pitkään
kaiken lentäjien tarvitseman tiedon esimerkiksi lentopaikoista ja ilmatilasta on saanut
verkosta. Monet lomakkeetkin löytyvät
sähköisinä.
– Esimerkiksi lentosuunnitelman voi
tehdä sähköisesti. Sitä tullaan kuitenkin vielä
kehittämään lähivuosina niin, että puhelinvarmennus poistuu. Jatkossa sähköisen
varmenteen avulla vahvistetaan, että lentosuunnitelma on vastaanotettu ja hyväksytty,
Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan
johtaja Raine Luojus kertoo.

Reaaliaikainen ilmatilan kuva

Finavialla etsitään jatkuvasti sovelluksia,
jotka voisivat sopia lennonvarmistuksen käyttöön. Yksi potentiaalinen on reaaliaikaisen
ilmatilan kuvan näyttäminen paitsi lennonjohdolle myös kaikille käyttäjille. Parhaillaan on käynnissä uuden, koko Euroopan
kattavan ilmatilanhallintatyökalun kehittäminen, johon toiveiden mukaan tulee tällaisia
operatiivisia toimintoja.
– Kun ilmatilan kuva aktivoituu lennonjohdolle, se aktivoituisi jatkossa myös muille
käyttäjille. Tämä mahdollistaisi dynaamisen
ilmatilan käytön myös harrastelentäjien puolella, kun Notam-käytäntö ja sen mukanaan
tuoma viive poistuisivat, Luojus kuvailee.
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Lentoliikenteessäkin digitalisaatio
alkaa olla jo arkipäivää. Sähköiset
ratkaisut ovat kustannustehokkaita,
lisäävät turvallisuutta ja tuovat
asiakkaille parempia palveluja.

Järjestelmät keskustelevat
datalinkin avulla

Jo nyt Helsinki-Vantaalla ja esimerkiksi
merten yllä on käytössä datalinkkiin perustuvia järjestelmiä, jotka mahdollistavat
lennonjohtojärjestelmän ja koneessa olevan
lennonhallintajärjestelmän keskustelun
digitaalisesti.
– Tavoitteena tässä on tiedon eheys. Kun
ihmiset puhuvat, siihen sisältyy aina riski
väärinymmärryksestä. Kun tieto siirtyy
kirjallisena järjestelmien välillä, virheiden
mahdollisuus vähenee, Luojus sanoo.
Tulevaisuudessa lennonjohtojärjestelmä
voi lähettää lentäjille selvityksen porrastuksista automaattisesti niin, että he voivat
optimoida ajoissa esimerkiksi ilmatilankäyttöä ja polttoaineen kulutusta.

Myös lentokoneet voivat tulevaisuudessa
keskustella keskenään ja tehdä porrastukset
automaattisesti niin, että lentäminen on turvallista. Koska koneiden uusiutuminen on
hidasta, Luojus arvelee, että vasta seuraava
lentokonesukupolvi noin vuodesta 2025
alkaen hyödyntää kunnolla näitä mahdollisuuksia.

Etätorneja ja virtuaalinen
kuva maastosta

Maailmalla on jo useita virtuaalisia lennonjohtokeskuksia, ja laserkeilauksen avulla
voidaan luoda maastosta virtuaalinen kuva
ja tuoda se ohjaamoon.
– Vaikka näkyvyys olisi huono, lentäjä
näkee maiseman virtuaalisen kuvan avulla.
Lennonjohdon etätornien myötä lentoasemilla ei enää tarvitse olla paikallista
lennonjohtoa, vaan riittää, että tilannekuva
välitetään kamera-, tutka- tai valvontajärjestelmän avulla ja liikenteenohjaus tehdään
kauempaa.
– Ruotsissa tämä on jo käytössä yhdellä kentällä ja kymmenen vuoden sisällä
varmasti Suomessakin. Tämä mahdollistaa
lennonjohdon kustannustehokkaammat ja
joustavammat palvelut, Luojus kiteyttää.
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Kuvat: Ilmailu 7/1966

TEKSTI KATI JALAGIN

TU-144 – tulevaisuuden lentokone.

Napapiirin lentorallin
taso oli korkeampi
kuin ennalta oli
osattu odottaa.

Napapiirin lentorall
rouva M. Wessel in osanottajia: neiti E. Obermayer,
ja kilpailun ylijohtaj
a kenraali R. Artol
a.

Ilmailua yli odotusten
ilmailun numerossa 7/1966 kirjoitettiin Suomes-

sa järjestetystä Napapiirin lentorallista, joka onnistui yli
odotusten. Kilpailun voiton vei Harri Erpilä 38 pisteellä.
Kilpailu koostui kolmesta osakilpailusta: saapumislennosta, erikoiskokeista ja maaliinlaskukilpailusta. Osanottajia
oli yhteensä 60, ja he saapuivat tapahtumaan viidestä
Euroopan maasta. Mittelöiden lomassa vierailijat pääsivät
tutustumaan Helsingin, Turun, Kuopion, Vaasan ja Rovaniemen nähtävyyksiin. Napapiirin lentorallin kilpailullisen
puolen taso oli useiden kilpailun järjestäjien mielestä
korkeampi kuin ennalta oli osattu odottaa. Myös sää suosi
kilpailijoita olemalla ”paras mahdollinen koko kilpailun
ajan”.

Samassa lehdessä hehkutettiin tulevaisuuden TU144-lentokonetta. A. N. Tupolevin suunnittelutoimisto
kertoi ryhtyneensä suunnittelemaan yliääninopeudella
lentävää konetta, jonka matkanopeudeksi kaavailtiin
2 500 kilometriä tunnissa. Koneen lentokorkeudeksi kerrottiin 20 kilometriä ja matkustajamääräksi 121. Koneen
rakennusaineeksi mainittiin erikoislujat alumiiniseokset.
Koneen aerodynaamisuus oli tarkoitus huomioida muun
muassa sijoittamalla moottorit yhteen koneen alle. Koneen
erityisominaisuuksiin oli määrä kuulua myös ”lyhyehköt
kolmiomaiset, edestä terävät siivet”. Yliääninopeusvaatimusten vuoksi koneen rungon keulaosa oli tarkoitus muotoilla “pitkänomaiseksi ilman ohjaamon ulkonemia”.
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KOLUMNI

HENRY HAGERT
Kirjoittaja on SIL:n
hallituksen jäsen.

”Nyt olisi siis
hallituksessa
lennokkiharrastajan
mentävä aukko!”

Paikkoja avoinna
arvoisat ilmailijat ! Syksy on saapunut, ja

vaikka sää onkin vielä otollinen, monelle ilmailijalle
tämä tarkoittaa kuitenkin lentokauden olevan päätöksessään. Itse sain viettää lennätyskauden päättäjäisiä
mainiolla Selänpään lentopaikalla, jossa samaan
aikaan seurasimme ultralentotoimintaa sekä purjelentäjien maaliinlaskukisoja. Lentopaikalla on tullut tänä
vuonna vierailtua useasti ja Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistyksen vieraanvaraisuus niin lentotoiminnan kuin
lentopaikan palveluiden merkeissä on tullut tutuksi.
KILY on tehnyt myös hyvää yhteistyötä muun muassa
Räyskälässä toimivan PIK ry:n kanssa perehdyttämällä
heitä purjelentokoneiden vinssaustoimintaan. Selänpäässä vastaanotto on aina ollut lämminhenkinen, ja
siellä lennokkiharrastajan on hyvä harrastaa, lentäjien
ja RC-harrastajien yhteisiä iltarientoja unohtamatta.
Ensi kesänä aionkin istua purjekoneen puikkoihin,
oppipaikkana EFSE ja seurana positiivishenkinen
ilmailujengi.
Ilmailuliiton syksyinen yhdistyskokous lähestyy, ja
jälleen on mahdollisuus päästä vaikuttamaan liittomme
toimintaan niin hallituksessa kuin toimikunnissa. Oma
hallituskauteni saapuu päätökseen ja elämäntilanteestani johtuen olen päättänyt jättäytyä asettumatta ehdokkaaksi. Nyt olisi siis hallituksessa lennokkiharrastajan
mentävä aukko!
Kun mietin omaa hallituskauttani, lähtöasetelmat
olivat hieman hankalat: Edellinen hallitus oli hajonnut.
SUIO-keskustelut velloivat valtoimenaan. Ilmailu-lehti
ja sen kustannusrakenne puhututti harrastajia. Monessa sopassa keitetty liittostrategia oli keskeneräinen, ja
tämän päälle Trafi alkoi säännöstellä lennokkiharras-
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tusta. Kauteni aikana Ilmailu-lehti koki uudistuksia,
joilla kustannuksia painettiin alas, liittostrategian
vuosikalenteri saatiin pyörimään, liiton tiedottamiseen
tehtiin parannuksia, liiton budjettia ryhdyttiin seuraamaan aktiivisesti, SUIOn omistajaohjauksessa tapahtui
strategisia muutoksia ja niin Trafin kuin myös Finavian
kanssa päästiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että lennokkiharrastusta voidaan edelleen harjoittaa
lähestulkoon kuten ennenkin niissä paikoissa, missä
siitä on sovittu.
Lennokkitoimikunnan puheenjohtaja on virallisessa tiedotteessaan ilmoittanut jättävänsä paikkansa, ja
peräänkuulutankin nyt lennokkiharrastajia olemaan
aktiivisia ja yhteyksissä liittoon mahdollisten puheenjohtaja- sekä varapuheenjohtajakandidaattien suhteen.
Pari edellistä kautta ovatkin olleet lennokkitoimikunnalle ennen näkemättömän raskaita uusien määräysten
myötä, mutta nyt asiat ovat asettuneet uomiinsa ja
rutiinit uusille vetäjille on luotu valmiiksi. Kiitokset
siitä kuuluvat aktiiviselle puheenjohtajalle Erkki Arimalle, joka nähdään kesällä 2017 Jämillä pidettävien
RC-Jet MM-kilpailujen kisaisäntänä. Toivotaan Ekille
menestystä kyseisessä tehtävässä!
Lex Malmi -kansalaisaloite on ylittänyt 50 000 äänen rajapyykin ja etenee täten eduskunnan käsiteltäväksi. Rajapyykki saavutettiin ennätysajassa, mikä kertoo
paljon kansan tahdosta. Onnittelut ”lex-kolmikolle”
ainakin yhden virstanpylvään saavuttamisesta lienevät
paikoillaan!
Lentopaikoilla tavataan, ja kaikille lennokkeja harrastaville hyvää sisälennätyskautta toivottaen,
Henkka a.k.a Spoogy.

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

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi

Lajipäällikkö
Jari Lehti
044 261 2587
jari.lehti@ilmailuliitto.fi

Anna palautetta
lehdestä ja voita
Otavan syksyn
uutuuskirjoja!

Jokainen
numero on uusi
mahdollisuus
osallistua.
VUODEN

ILMAILUK

Palkinnon arvo on noin
150 euroa.
7/2016 7,50
€
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Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
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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Vuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry on urheiluja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö.
Haluatko toteuttaa oman unelmasi lentämisestä?

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi

