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SUKSILLA
TUNTURIIN

kevätauringon lämmittäessä maalis-huhtikuussa etelän jäät 
heikoiksi ja virtapaikat suliksi sitä viimeistään tietää, että nyt on Lapissa 
suksilentokelit parhaimmillaan. Niitä odotellessa!

Lähdimme viime keväänä Lautanalan Laten kanssa perinteiselle 
Ivalon suksilentoleirille, joka pidetään vuosittain viikolla 14 Ivalon Ala-
järvellä. Tunturi-Ilmailijoiden järjestämälle leirille osallistui yhteensä 
viisi konetta, joista kerhon Super Cub oli Alajärvellä koulukoneena. 

Leirin parasta antia on kokemusten jakaminen samanhenkisessä 
seurassa. Suksilentämisessä korostuvat oman koneen tuntemus sekä 
lumitilanteen ja paikallisten olosuhteiden vaikutus, ja juuri tähän muiden 
kanssa vaihdetut ajatukset ovat suureksi avuksi.

Erkanimme varsinaisesta leiristä kolmen koneen voimin muutamaksi 
päiväksi Sevettijärvelle ja päälaen pienille järville rautuongelle. Aurin-
ko helli suksilentäjiä Ylä-Lapin erämailla, ja polte paluusta tunturiin 
voimistui entisestään.

Suksilennon erikoisuutena voi mainita aggregaatin, lämmittimen 
sekä siipi- ja moottoripussien kuljettamisen. Kalastusvehkeiden kanssa 
ne muuttavat nelipaikkaisen koneen kaksipaikkaiseksi. Pussien ja 
lämmittimien virittelyssä on vielä vesilentoakin enemmän säätämistä, 
mutta palkinto odottaa hohtavilla hangilla ja talvisessa erämaassa. 
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”Viranomaistehtävät 
vaativat resursseja.”

Joululahjatoiveita

viime vuosina trafi on pyrkinyt kirkastamaan julkista 
kuvaansa tiedotuksella, joka tarjoilee valikoitua totuutta. 
Tärkeintä näyttäisi olevan suuren yleisön ja poliitikkojen 
näkökulmasta uskottavan oloinen puuhastelu, joka takaa 
virkojen säilymisen. Harrasteilmailun suunnalta tarkasteltuna 
puuha on ajoittain vaikuttanut hölmöilyltä, jossa toiminnan 
tarkoitus tai asiakaslähtöisyys on unohtunut.

Trafin kunniaksi on toki sanottava, että kehitystäkin on ta-
kavuosista tapahtunut: Harrasteilmailua koskevia määräyksiä 
on yhdistelty ja harrastajia otettu mukaan valmistelutyöhön. 
Myös nykyisin julkaistavat turvallisuustiedotteet on selkeä 
parannus aiempaan. Ongelma vaikuttaisikin olevan järjestel-
mään ja sen puolikaupallisiin tulostavoitteisiin sisäänraken-
nettu. Kilpailluilla markkinoilla toimiva yritys ei voisi toimia 
samoin, vaan asiakkaat äänestäisivät jaloillaan.

Kävin hiljattain ilmailulääkärillä. Lääkäri varoitti minua 
jälkikäteen tulevasta 120 euron viranomaismaksusta ja 
vitsaili sen koskevan muovitaskua, johon todistuksen saa 
taiteltua. Samaan hengenvetoon lääkäri kuitenkin kertoi, 
että hänen mielestään on oikein, ettei ilmailijoiden kuluja 
enää maksateta autoilijoilla. Trafin propaganda oli uponnut! 
Tiedustelin lääkärin mielipidettä pakollisen lääkärintarkas-
tuksen poistamisesta harrasteilmailijoilta. Hän älähti, että 
tarkastuksesta ei missään nimessä pitäisi luopua, kun niitä 

onnettomuuksiakin sattuu niin paljon siksi, että harrastajat 
lentävät, vaikka terveys ei sallisi. En pystynyt peittämään 
hämmästystäni, sillä tiedän vain yhden harrasteilmailun 
onnettomuuden, johon ohjaajan terveydentilalla oli osuutta. 
Siinäkin kävi niin päin, että ilmailulääkärijärjestelmä petti, 
ja kaverille oli jopa autoilun estävistä sairauksista huolimatta 
myönnetty medikaali. Ymmärrän toki, että lääkärillä on 
asiassa oma lehmä ojassa, mutta viranomaiselta toivoisin 
rehellisyyttä.

Harrasteilmailijoiden turhaa holhousta on syytä purkaa, 
ja kaikille pakollisesta lääkärin tarkastuksesta luopuminen 
olisi tässä hyvä askel. Toivotaan, että Suomen Ilmailuliiton 
ja ilmailuviranomaisen väliset neuvottelut harrasteilmailuun 
liittyvien viranomaistehtävien siirrosta onnistuvat. Tärkeää 
olisi, että kaikki turha paperinpyöritys voitaisiin karsia ja 
että tarvittavat resurssit oikeasti siirtyvät harrastajajärjestölle. 
Tehtävien siirrosta ja harrasteilmailun murroskohdista meille 
kirjoittaa Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma 
kolumnissaan sivulla 50.

Ilmailuvuosi 2016 alkaa olla pulkassa. Tästä lehdestä löy-
tyy tuttuun tapaan parhaita paloja tästä vuodesta sekä eväitä 
uuden kauden suunnitteluun. Ilmailu kiittää kuluneesta 
vuodesta, toivottaa rauhallista joulua sekä vilkasta lentokautta 
2017!  

PÄÄKIRJOITUS OLLI BORG
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Toni Tertsonen, 13, rakensi  
lennokkikerhossa oman 

Twinstar II -RC-lennokin.

KONEEN OMISTAJA

”Hienointa oli,  
kun lentokone lähti 

ensimmäisellä 
lennätyskerralla lentoon 

eikä törmännyt  
suoraan maahan.”

Miten alun perin kiinnostuit lennokeista?
Kiinnostuin lennokeista, kun olin 5–6-vuo-
tiaana Näsijärven jäällä ja näin siellä miehiä 
lennättämässä RC-lennokkeja. Pian sen 
jälkeen sain ensimmäisen lennokkini, joka 
oli punainen ja ostettiin Biltemasta.

Olen myös lentänyt paljon omalla lento-
kone-simulaattorilla ja pienoishelikopterilla.

Kuinka paljon lennätät?
Syksyllä en käynyt lennättämässä kovin 
montaa kertaa. Viime kesänä lennätin 
enemmän.

Mikä on ollut tähän mennessä  
paras kokemus harrastuksen parissa?
Kiinnostavin kokemus on ollut Twinstar II  
-RC-koneen rakentaminen Tampereella 
lennokkikerhossa syksyllä 2015. Rakensin 
lennokkia kerran viikossa noin puoli vuotta, 
välissä oli pieniä taukoja. Rakentamisessa ei 
ollut mitään erityisen vaikeaa.

Millaista oli lennättää ensimmäistä  
kertaa itse rakennettua lennokkia?
Hienointa oli, kun lentokone lähti ensim-
mäisellä lennätyskerralla lentoon eikä 
törmännyt suoraan maahan.

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi  
lennokkien saralla?
Aion jatkaa lennättämistä. 

TEKSTI JENNI JUNTUNEN KUVA MARITTA HOFFRÉN

8/2016 ILMAILU 5

UUSI ILMAILIJA



Vähän onnettomuuksia, ei kuolleita!

Samaa luokkaa kuin edellisvuonna, 
mutta onnettomuuksilta säästytty.

TUULITUNNELILENTÄMINEN

LENTOTURVALLISUUS

INKA TIITTO WORLD CUPIN VOITTOON

TRAFIN MUKAAN 
HARRASTEILMAILUN 
TURVALLISUUS ON 
PARANTUNUT
Viranomaisten ja harrasteilmailujärjestö-
jen yhteinen Lentoon!-seminaari pidettiin tänä 
vuonna lokakuun lopulla Vantaan Tikkurilas-
sa Finavian isännöimänä. Ehkä paras uutinen 
oli, että yleis-ja harrasteilmailun vakavien 
onnettomuuksien määrä on vähentynyt 
selvästi. Vuosina 2015 ja 2016 ei ole kirjoitus-
hetkellä sattunut yhtään kuolemaan johtanut-
ta harraste- tai yleisilmailun onnettomuutta. 
Edellinen kuolonuhri on vuodelta 2014, jota 
Jämin turman takia on kutsuttu mustaksikin 
vuodeksi. Pitää mennä niinkin kauas taakse 
kuin vuoteen 2005, kun viimeksi selvittiin 
ilman kuolonuhreja. 

Myös ilmatilaloukkausten määrä on las-
kussa edellisiin vuosiin nähden sekä yleis- että 
harrasteilmailussa. Trafin näkemyksen mu-
kaan myös kerhojen turvallisuuskulttuuri on 
alkanut kehittyä myönteisempään suuntaan. 

Sen sijaan vakavien vaaratilanteiden 
lukumäärässä ei ole tapahtunut merkittävää 
laskua, vaan ne ovat pysyneet suunnilleen 
samalla tasolla vuosina 2013–2016. Onko 
ollut vain sattumaa, että ne eivät ole johtaneet 
vakavempiin onnettomuuksiin? Ensivilkaisulla 
huomio kiinnittyy ultrakevyissä useampaan 
tapaukseen, joissa on ollut savua ohjaamossa. 
Myös muita teknisistä syistä johtuvia vaarati-
lanteita on ollut useita, kun taas operatiiviset 
vaaratilanteet ovat ehkä vähentyneet.

Toinen trendaava vaaratilanteiden laji on 
yhteentörmäysvaara eli läheltä piti -tilanteet 
erityisesti valvomattomassa ilmatilassa kahden 
pienkoneen välillä.

Trafin raportti, joka  sisältää myös kaikkien 
vakavien vaaratilanteiden kuvaukset, lienee 
tätä lukiessasi saatavana myös verkossa. 
Ilmailu palaa asiaan hieman tarkemmalla 
analyysillä!  nr
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LISÄÄ LAJEISTA!
www.ilmailu.fi

inka tiitto voitti tuulitunne-
lilentämisen FAI:n maailman-
cupin Varsovassa, Puolassa 16. 
lokakuuta 2016. Äärimmäisen 
tiukassa kilpailussa Tiitto voitti 
Venäjän Leonid Volkovin vain 

yhden kymmenesosapisteen erolla. 
Kilpailuissa on seitsemän kierros-
ta, ja naiset ja miehet kilpailevat 
freestylessä samassa sarjassa.

Ilmailu onnittelee upeasta suori-
tuksesta!  oma
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TUULITUNNELILENTÄMINEN

Punainen pylväs osoittaa yleisil-
mailuonnettomuuksien ja vihreä 
harrasteilmailuonnettomuuksien 
määrän. Sininen viiva osoittaa 
yleisilmailussa kuolleet, oranssi 
harrasteilmailussa kuolleet. 
Katkoviivalla on merkitty yleis- ja 
harrasteilmailuonnettomuuksien 
yhteenlaskettu määrä.

Punainen pylväs osoittaa yleisil-
mailussa sattuneiden vakavien 
vaaratilanteiden määrän, vihreä 
harrasteilmailussa sattuneiden 
vakavien vaaratilanteiden mää-
rän. Katkoviivalla on merkitty 
yleis- ja harrasteilmailun vaka-
vien vaaratilanteiden yhteenlas-
kettu määrä.
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KOONNEET: 
NILS ROSTEDT 

JA OTAVAMEDIA OMA OY

2,5
Gordon Bennett -kaasupallokilpailun 

voittolento kesti kaksi ja puoli vuorokautta.

VIRANOMAISTYÖ

BRITANNIASSA 
VIRANOMAINEN TUKEE 
8,33 KHZ RADIOIDEN 
HANKINTAA
EnglantilaisEn Flyer-lehden mu-
kaan brittiläinen ilmailuviranomainen 
CAA neuvottelee EU-rahoituksesta,  
jolla tuettaisiin uusien radioiden han-
kintaa yleisilmailun ilma-aluksiin jopa 
4,3 miljoonan euron edestä. Vaihto on 
pakollinen kaikissa radiolla varustetuis-
sa ilma-aluksissa.  

Tietojen mukaan tuen määrä olisi 20 
prosenttia radion vaihdon kustannuk-
sista, tiettyyn ylärajaan saakka. Tukea 
voisi hakea myös takautuvasti vuoden 
2016 helmikuun jälkeisille asennuksille. 

Jos tämä tuki toteutuu, se on varsin 
tervetullut kädenojennus brittiläisille 
harrastelentäjille. Se olisi myös jatku-
moa CAA:n yleisilmailuystävälliselle 
politiikalle. Suomalaisittain tälle voi 
vain nostaa hattua ja toivoa, että oma 
kansallinen viranomainenkin innostuisi 
aiheesta!  nr

KAASUPALLOT

CoupE aéronautiquE Gordon Bennett 
on kilpailu, jossa kaasupallot kilpailevat 
vuosittain siitä, kuka lentää pisimmän mat-
kan yhtäjaksoisesti. Vuonna 1906 perustettu 
kilpailu on ilmailun vanhin edelleen jatkuva 
vuositapahtuma. 

Tämän vuoden voittajatiimi on sveitsiläi-
set Kurt Frieden ja Pascal Witpraechtiger, 
jotka lensivät peräti 1 803,48 kilometrin mat-
kan. Lähtö oli Saksan Gladbeckissä ja lasku 
Kreikassa Stavrosin lähistöllä. Lento kesti 2,5 
vuorokautta ja oli siitäkin syystä merkittävä, 
että tämä oli ensimmäinen kerta, kun kaasu-
pallo laskeutui Kreikkaan.  nr

Gordon Bennett 
-voittajakaksikko Kurt Frieden ja 
Pascal Witpraechtiger.

SVEITSILÄISTIIMI VOITTI  
GORDON BENNETT -KILPAILUN

Kajanuksenkatu 12, 00250 Helsinki    Puh. (09) 449 801
Varastomyymälä avoinna:  Ke 17-19, La 10-14

Verkkokauppa: aviationshop.fi

Ilmailijan tavaratalo

KOLMOSTEN SIIVILLÄ
DC-2 ja DC-3 -lentokoneet
Suomessa
Koneiden historia ja nykyi-
syys. Satoja kuvia, 272 siv.
Tilausnro: 57-393 Hinta 39,-

Polvilevy ROOKIE
Rookie on edullinen mutta
laadukas polvilevy. 
Koko 16 x 23 cm.
Tilausnumero: 16-308
Hinta 15,-

Ilmavoimien suihkukoneet
Koot: S, M, L, XL ja XXL
Tilausnro: 65-052 Hinta 19,-

HAWK
S, M, L, XL, XXL ja XXXL
Tilausnro: 65-328 Hinta 19,-

Postitse 

+ postimaksu

REMOVE BEFORE FLIGHT-AVAINPERÄ
Pituus n. 14 cm. Tilnro: 14-037 Hinta 5,50

PILOT -AVAINPERÄ
Koko 13 x 4 cm.Til.nro: 14-020 Hinta 5,50

POLTTO PALAA
MiG-21 Suomen taivaalla 
Kirja kertoo MiG-21:n käytöstä
Suomessa 1960-luvulta nyky-
päiviin. 143 valokuvaa.  Koko
A4, 168 sivua, kovat kannet.
Tilausnro: 57-373 Hinta 59,-

KOELENTÄJÄN 
PÄIVÄKIRJASTA II
Jyrki Laukkanen kertoo tässä
kirjassa erilaisista kokemuk-
sistaan ilmailun parissa. 208
sivua. 392 valokuvaa. 
Tilausnro: 57-369 Hinta 39,-

SODAN SIIVET 2017
Seinäkalenterissa joka kuukau-
delle oma kuva tositoimissa 
olevista suomalaishävittäjistä:
Messerschmitt, Brewster, Fok-
ker, Morane ja Fiat. Koko A4,
avattuna A3. Suomalaiset nimi-
päivät. Tilausnumero: 01-111
Hinta 15,- 

HORNET
kangasmerkki
Ø 9 cm. Til.nro:
30-181 Hinta 6,-

LENTOMERKKI
kangasmerkki
8 cm. Til.nro:
30-918 Hinta 6,-
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Hätälähetinmääräykset muuttuivat 25.8.2016 alkaen. Hanki 
nyt McMurdo Fastfind 220 PLB lentokoneesi turvaksi 
osoitteesta www.furuno.fi. Ilmailijoille edullinen suoratoimi-
tushinta maahantuojalta!

MYYDÄÄN

Vision Jet on 
vihdoin saanut 
tyyppihyväksynnän. 

Myydään Focke Wulf Stieglitz vm. 1940. Huippukuntoinen, 
moottorin peruskorjauksen jälkeen lennetty 30 h.  
Hp 199 000 €.  
Kysy lisää. 040 082 1777 / Petri Kivimäki, Pori

Myydään Ikarus C 42b -06, OH-U518. Kla 2 100 h / 
Rotax 100 hv, 1 800 h. Pelastusvarjo. Tyhjäpaino varus-
teineen 294,7 kg. Lentokelpoisuus 31.7.2019 asti.  
Hp 29 500 €/tarjous.  
Lisätiedot: Sami Mäntyharju 050 559 3094

CIRRUS VISION 
JET SAI FAA-
TYYPPIHYVÄKSYNNÄN

yli kymmenen vuoden kehitystyö 
palkittiin vihdoin lokakuun lopussa, kun 
yhdysvaltalainen ilmailuviranomainen 
FAA myönsi tyyppihyväksynnän Cirrus 
Vision Jet -suihkukoneelle. Kone on 
ensimmäinen yksimoottorinen suihkuko-
ne, joka on saanut FAA-hyväksynnän. Se 
on myös ensimmäinen suihkukone, jossa 
on koko koneen kantava pelastusvarjo-
järjestelmä. 

Vision Jet syntyi 2000-luvun alussa 
suuren VLJ-buumin (Very Light Jet) 
aikana, kun elettiin siinä uskossa, että 
kymmenettuhannet, hinnaltaan usko-
mattoman edulliset kevytsuihkukoneet 
tulisivat mullistamaan yleis- ja taksilento-
ilmailun. Kuten ilmailussa usein käy, 
tie piirustuslaudalta tyyppihyväksyttyyn 
lentokoneeseen on kuitenkin ollut mut-
kikas ja kivinen. Vision Jetin hintakin 
on matkan varrella kivunnut liki kahteen 
miljoonaan dollariin. Cirrus Aircraft on 
nyt kuitenkin ohittanut tämän tärkeän 
merkkipaalun, ja kertoo toimittavansa 
ensimmäisen Vision Jet -sarjavalmistus-
koneen asiakkaalle vielä vuoden 2016 
aikana. Koneesta on yli 600 tilausta.

Enimmillään seitsemänpaikkainen 
Vision Jet on jo hiljattain esitelty tar-

MOOTTORIKONEET

Konemarkkinat-osasto tarjoaa maan 
suosituimman  kauppapaikan ilma-alusten ja 
ilmailutarvikkeiden myyntiin, ostoon ja vaihtami-
seen. Ilmoituksen hinta yksityisille ja Ilmailuliiton 
jäsenyhdistyksille on 30  euroa, yritysmuotoisille 
ilmoittajille 60 euroa. Ilmoitus koko 25 pmm, 
hintoihin sisältyy kuvan julkaisu. • Ilmoituk-
set tulee lähettää sähköpostitse seuraavaan 
osoitteeseen: paivi.vaisto@ilmailuliitto.fi. 
Ilmoitukset julkaistaan ennakkomaksun tositetta 
vastaan, joka on liitettävä ilmoituksen yhteyteen. 
Merkitse maksu kuittiin myytävän lentokoneen tai 
tuotteen merkki. Emme vastaanota ilmoituksia 
puhelimitse. • Yli pitkät ilmoitukset lyhennetään. 
• Pankkitilin numero on FI1380001500063335, 
BIC-koodi DABAFIHH • Lehden vastuu virheistä 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. • Seuraa-
vaan 1/2017 lehteen tarkoitetut ilmoitukset on 
jätettävä 16.1.2017 mennessä.

LASKUVARJOHYPPY

SUOMALAISVÄRIÄ KUPU-
KUVIOENNÄTYKSESSÄ
laskuvarjohyppääjät Pasi Pirtti-
koski ja Matti Pirttikoski osallistuivat 
Hollannissa hypättyyn 25 hyppääjän eu-
roopanennätyshyppyyn elokuun lopulla. 
Heikki Kammonen toimi tapahtumassa 
kuvaajana.

Ennätyshyppy onnistui ensimmäisel-
lä yrityksellä. Sen sijaan aikaisemmat 
kaksi 31 hyppääjän ennätysyritystä eivät 
onnistuneet. 

Ennätyshyppytapahtumaan oli kut-
suttu 46 hyppääjää yhdeksästä Euroopan 
maasta. Ennätysviikonloppua edelsi 
harjoitusleirejä eri puolilla Eurooppaa: 
Suomessa, Virossa ja Romaniassa.  

 pasi pirttikoski

kemmin Ilmailussa (3/15), joten tässä vain 
perustiedot. Koneen suurin matkanopeus 
on 300 solmua eli 566 km/h, ja sen suurin 
matkakorkeus on 28 000 jalkaa eli 8 500 
metriä. Polttoainetta mahtuu mukaan 1 
090 litraa, mikä antaa kantamaksi economy 
cruise -tehoilla noin 600 mailia täydellä 545 
kilogramman (1 200 lbs) kuormauksella ja 
1 200 mailia yhden henkilön (200 lbs) kuor-
malla. Kiitotievaatimus 15 metrin esteen yli 
on 973 metriä.  nr
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UltrakevytilmailUn eurooppalainen 
keskusjärjestö EMF (European Microlight 
Federation) kokoontui lokakuun lopulla 
Madridissa vuosikokoukseensa. Ensim-
mäisenä kokouspäivänä vierailtiin paikal-
lisen viranomaisen, AESAn luona. AESA 
valmistelee uutta kansallista määräyspaket-
tia ultrakevyille, ja halusi kuulla, miten eri 
Euroopan maissa ultrakevyttoiminta on 
järjestetty. 

Esittelyt kuultiinkin noin viidestä eri 
maasta. 

Esityksissä kävi hyvin ilmi eri maiden eri-
laiset toimintaympäristöt. Joissakin maissa, 
kuten Tšekissä, toiminta on täysin delegoitu 
harrastajajärjestölle. Vastakohtana oli esi-

ULTRAKEVYET

merkiksi Suomi, jossa ilmailuviranomainen 
valvoo toimintaa tarkasti ja omilla resurs-
seillaan. Suomi olikin kenties se maa, jonka 
valvontajärjestelmä muistutti eniten Espan-
jan nykyistä viranomaisvetoista järjestel-
mää. Niinpä AESAn edustajat olivat varsin 
kiinnostuneita esimerkiksi EASAn uudesta 
pienkoneiden lentotoiminnan määräyksestä 
(Part-NCO) ja Suomen kokemuksista sen 
soveltamisesta ultrakevyttoimintaan.  

Toisena kokouspäivänä keskusteltiin  
paljon ultrakevyiden maasta toiseen len-
tämisen helpottamisesta. Suomi ja Ruotsi 
saivat tässä tunnustusta, koska molemmis-
sa maissa on hiljattain luovuttu pakollisen 
ennalta vaaditun luvan vaatimuksesta. 

Joissakin muissa maissa tilanne ei ole  
näin hyvä. 

Päivän pääaihe oli kuitenkin parai-
kaa EU-käsittelyssä oleva esitys EASAn 
perusasetuksessa säädetyn ultrien 450 
kilogramman enimmäispainon korotuk-
sesta. Tilanne on tätä kirjoittaessa varsin 
jännittävä – saako esitys riittävää kannatusta 
taakseen? Kattojärjestömme Europe Air 
Sportin ”ammattilobbari” Timo Schubert 
oli paikalla kertomassa, miten EAS työsken-
telee esityksen puolesta. Keskustelu käytiin 
hyvässä hengessä – Ranskan ja Belgian tiu-
kasti vastustavasta kannasta huolimatta – ja 
Schubert sai varmasti hyviä eväitä mukaan 
jatkolobbaukseen.  nr

ULTRIEN PAINORAJAT PUHUTTIVAT EMF:N VUOSIKOKOUKSESSA

EMF:n vuosikokous pidettiin 
Madridin Cuatro Vientos 
-lentokentän tiloissa. SIL:iä edusti 
Nils Rostedt (kolmas oikealta). 

MAALILENNOKKITOIMINTAA SUOMESSA 50 VUOTTA

Maalilennokkien parissa 
varusmiespalveluksensa 
suorittaneita eri vuosikymme-
niltä kerääntyneenä Northrop 
KD2R/MQM36:n eli kotoisam-
min MALE 82:n ympärille. 

ilmatorjUntamUseolla järjestettiin 
29. lokakuuta maalilennokkitapahtuma sekä 
MALE-aiheisen valokuvanäyttelyn avajai-
set. Museolle oli koottu näytille Puolustus-
voimien maalilennokkikalustoa vuosien 
varrelta, mukaan lukien nykyisin käytössä 
olevat lennokit.

Tilaisuudessa lentokapteeni Olavi 
Lumes kertoi ensimmäisistä lennoista ja 
lennokkipoikana toimimisesta Helsingin 
pommitusten aikana, eversti, evp Ahti Lappi 
lennokkien sotatarkoituskäytön historiasta 
sekä CIAM:n kunniapuheenjohtaja Sandy 
Pimenoff ja toimitusjohtaja Kaarlo von 
Freymann maalilennokeista 1960-luvulla. 
Yliluutnantti, evp Keijo Kari ja luutnantti, 

evp Mikko Mäkinen kertoivat maali-
lennokkitoiminnasta 1970-luvulta 
vuoteen 2014 ja yliluutnantti Pauli 
Kangas tämän päivän maalilennokki-
toiminnasta.

Tilaisuuteen oli kutsuttu maalilen-
nokkiryhmissä ja -jaoksissa palvel-
leita sekä maalilennokkien kanssa 
muutoin toimineita. Paikan päällä 
olikin hieno leikkaus harraste- ja ammatti-
ilmailijoita, joiden juuret löytyvät lennokki-
toiminnasta. Yhteensä tilaisuudessa oli noin 
150 henkeä, ja se oli kaikin puolin onnistu-
nut. Valokuvanäyttelyyn ja Ilmatorjuntamu-
seon näyttelyyn tutustumista voi suositella! 

 olli Borg
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JÄRJESTÖTOIMINTA

SÄHKÖKÄYTTÖISET

FAI:n uusi presidentti Frits Brink.

Silence Twisteriin on hiljattain asennettu sähkömoottori. 
Kuvan koneessa on tosin polttomoottori. 

FAI:N UUDEKSI PRESIDENTIKSI 
FRITS BRINK
MaailManlaajuinen ilmailujärjestö Fede-
ration Aeronautique Internationale (FAI) valitsi 
lokakuun vuosikonferenssissaan hollantilaisen 
Frits Brinkin uudeksi presidentikseen. Hän seuraa 
tehtävässään ruotsalaista John Grubbströmiä, jolle 
tuli sallitut kolme kautta täyteen. 

Brink on aktiivinen yksityislentäjä, ja hän on 
toiminut muun muassa Hollannin ilmailuliiton pu-
heenjohtajana, maansa olympiakomitean jäsenenä 
sekä FAI:n hallituksen jäsenenä.  nr

SILENCE TWISTER -TAITOLENTOKONEESEEN 
ASENNETTIIN SÄHKÖMOOTTORI

SähköMoottori taitolentoko-
neessa on aihe, joka nousee yhä 
useammin otsikkoihin. Kevään 
Extra-esittelyn jälkeen sveitsiläinen 
taitolentäjätiimi Thomas Pfammater 
ja Dominique Steffen kertoivat säh-
kömoottoriasennuksestaan pieneen, 
Spitfireä muistuttavaan Silence Twi-
ster -koneeseen. Kone lensi ensilen-
tonsa syyskuussa. 

Myös tässä projektissa käytetään 
Siemensin moottoria. Tehoa on tosin 
vain 80 kilowattia, kun Extrassa on 
260 kilowattia, mutta Twister onkin 
alun perin ultrakevytkone. Elektro-

version akustolla kone pysyy ilmassa 
enintään tunnin ja taitolennolla 20 
minuuttia. Koneen tyhjäpaino on 310 
kilogrammaa ja suurin lähtöpaino 420 
kilogrammaa. Kuormitusrajat ovat +6 
ja –4 G. 

Rakentajatiimin intohimona on 
kehittää moottoritaitolentoa edulli-
semmaksi, yksinkertaisemmaksi sekä 
ennen kaikkea vähemmän meluavaksi, 
mikä on tärkeä asia ympäristötietoisis-
sa Sveitsissä ja Saksassa. Aika näyttää, 
innostuuko myös valmistaja Silence 
Aircraft sarjatuotantoversiosta – nimi 
ainakin sopisi hiljaiselle koneelle 
hyvin.  nr

LIITOPUKUHYPPÄÄMINEN

SUOMALAISET MUKANA 
LIITOPUKUHYPPÄÄMISEN ARVOKISOISSA
Floridan ZephyrhillSiSSä lennettiin 3.–9. marraskuuta 
2016 wingsuit-lentämisen perfomance flying -sarjan MM-kilpailut 
ja acrobatics-sarjan maailmancup. Suomea edusti performancessa 
Marko Mäkelä ja acrobaticsissa Skymess-joukkue, eli Pilvi Juvonen, 
Sami Sucksdorff ja Marko Väyrynen.

Performance flyingissa arvostellaan matka, aika ja nopeus. Kaik-
ki arvostellaan eri kierroksilla, ja kutakin asiaa mitataan kolmella 
kierroksella eli yhteensä kilpailukierroksia on yhdeksän. Kilpailijoil-
la on flysight-laite, joka mittaa kyseisiä asioita.

Kilpailu käytiin vaihtelevissa olosuhteissa, mutta kaikkiaan seit-
semän yhdeksästä kierroksesta saatiin hypättyä, mikä teki kilpailu-
tuloksesta virallisen maailmanmestaruustuloksen. Kaksi ensimmäis-
tä sijaa meni Yhdysvaltoihin, ja pronssia sai Norja. Suomen Marko 
Mäkelä sijoittui 63 kilpailijan joukossa sijalle 25.

Acrobaticsissa kilpaillaan kolmen hengen joukkueella. Kilpailus-
sa hypätään seitsemän kierrosta. Joukkueen jäsenistä kaksi on ar-
tisteja, jotka suorittavat ennalta määriteltyjä liikkeitä, ja pakollisten 
kierrosten lisäksi on vapaaohjelma. Kolmas joukkueen jäsen kuvaa 
suorituksen. Kilpailussa arvostellaan erikseen kameratyöskentely 
(artistien kohdistus ja kameramiehen etäisyys) sekä taiteellinen 
vaikutelma. Artistien osalta arvioidaan liikkeiden ja liikesarjojen 

puhtaus ja otteiden määrä. Kilpailu oli todella kovatasoinen ja tiuk-
ka. Kaksi ensimmäistä palkintosijaa meni Yhdysvaltoihin ja pronssi 
Venäjälle. Suomen Skymess sijoittui kahdeksan joukkueen joukossa 
hienosti sijalle 4.  Satu ahola

Suomen edustajat vasemmalta oikealle: Marko Mäkelä, Sami 
Sucksdorff, Marko Väyrynen ja Pilvi Juvonen. 
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MOOTTORIKONEET

LENTOTURVALLISUUS

MOOTTORIKONEET

19
Pipistrel suunnittelee 

19-paikkaista hybridikonetta 
matkustajaliikenteeseen.

YhdYsvaltalainen experimental-
rakentajien järjestö EAA kertoo, että 
onnettomuustrendi oli syyskuussa päätty-
neellä vuosijaksolla parempaan päin ja alitti 
selvästi viranomaisen eli FAA:n ”not to 
exceed” -tavoitteen. 

Experimental-koneille sattui yhteensä 
49 ihmishengen vaatinutta onnettomuutta, 
joista itse rakennettujen ilma-alusten osuus 
oli noin kaksi kolmasosaa.

FAA oli asettanut ”not to exceed” -ta-
voitteeksi yhden prosentin laskun viimeisen 
kolmen vuoden keskiarvosta, mikä tarkoitti 
60 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. 
Tämä alitettiin siis nyt hienosti. Toteutunut 
experimental-koneiden onnettomuuskehitys 
tarkoitti yli 18 prosentin laskua onnetto-
muuksien määrässä vuoteen 2015 verrat-
tuna. Kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien määrä laski myös yleisilmailussa 
kokonaisuutena. 

Yhdysvalloissa on parin viime vuoden 
aikana panostettu yleisilmailun turvalli-
suuteen hieman samanlaisella tavalla kuin 
Suomessakin. FAA:n, EAA:n ja muiden 
lentäjäjärjestöjen GAJSC-ohjelma (Gene-
ral Aviation Joint Steering Committee) on 
tuottanut runsaasti turvallisen lentämisen 
tiedotusmateriaalia ja muita toimenpiteitä, 
joista on aika ajoin kerrottu tälläkin uutis-
palstalla.  nr

PIPER M350 SAI EASA-HYVÄKSYNNÄN 
PiPer aircraftin tuoteperheen modernisointi jatkuu. Lo-
kakuussa leveärunkoisen PA-46-sarjan malli M350 sai EASAn 
tyyppihyväksynnän. Kuusipaikkainen kone tunnettiin aiemmin 
nimellä Malibu Mirage. Suurimmat uudistukset ovat Ametekin 
uusi polttoaineen valvontajärjestelmä sekä parannettu Garmin 
G1000 -lasiohjaamo, joka osaa komentaa autopilottia vähen-
tämään koneen korkeutta, jos ohjaaja tulee hapenpuutteen 
johdosta toimintakyvyttömäksi. G1000:n uusiin ominaisuuksiin 
kuuluvat myös koneen automaattinen oikaisu epänormaaleista 
lentotiloista sekä suojaus alinopeutta vastaan. 

Kone taittaa matkaa nopeimmillaan 213 solmua eli 394 
km/h, ja sen perushinta on noin 1,15 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria. Piperin mukaan M350 on nykyään maailman ainoa 
tuotannossa oleva yksimoottorinen paineistettu mäntämoottori-
lentokone.  nr

slovenialainen ultrakevytkoneistaan 
tunnettu Pipistrel-yhtiö julkisti marras-
kuussa mittavan yhteistyösopimuksen 
kiinalaisen Sino GA Groupin kanssa. 
Sopimuksen mukaan Sino GA Groupin 
uusi tehdas Taizhoussa alkaa valmistaa 
Pipistrelin Alpha Electro -konetta sekä 
nelipaikkaisen Pantheran hybridiversiota. 

Molemmat kumppanit uskovat lujasti 
sähkökäyttöisten lentokoneiden tulevai-
suuteen. Seitsenvuotisen sopimuksen ar-
voksi arvioidaan yli 500 miljoonaa euroa, 
ja siihen sisältyvät myös uuden kiitotien 
sekä huoltokeskuksen rakentaminen. Sino 
GA Group saa kahden konetyypin myyn-
tioikeudet myös Kiinan naapurimaissa.

Sino GA Group on uusi, ilmailuun 
keskittyvä osa suuresta hongkongilaisesta 
kiinteistö- ja hotellialalla toimivasta Sino 
Groupista. 

Piper M350 erottuu M-sarjan isommista turbiinikäyttöisistä 
sisaruksistaan lähinnä moottorinsuojusten osalta. 

Pipistrelin tiedotteeseen sisältyy myös 
varsin mielenkiintoinen maininta, jonka 
mukaan osa sopimuksen rahasummasta 
tullaan käyttämään uuden 19-paikkaisen 
”zero emission” eli nollapäästölento- 
koneen kehittämiseen. Koneeseen tulisi 
hybridijärjestelmä, jossa on sähkömoot-
torit sekä vetykaasukäyttöiset poltto-
kennot, ja se soveltuisi matkustajalii-
kenteeseen niin Kiinassa kuin muualla 
maailmassa. 

Tämä ilmoitus osoittaa, että Pipistrel 
pyrkii pidemmällä tähtäimellä nouse-
maan maailman suurten lentokoneval-
mistajien joukkoon (esikuvana vaikkapa 
Embraer Brasiliasta), ja lisäksi se aikoo 
olla vihreän ilmailun eturintamassa. Ei 
paha tavoite tälle vain kahden miljoo-
nan asukkaan kotimaasta ponnistavalle 
yhtiölle.  nr

EXPERIMENTAL-
TURVALLISUUS PARANI 
YHDYSVALLOISSA

PIPISTRELIN KONEITA ALETAAN VALMISTAA KIINASSA

LISÄÄ LAJEISTA!
www.ilmailu.fi
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pohjoiseen kymenlaaksoon kertyi holosee-
nikauden alussa merkittävän kokoinen muodostuma 
moreenia. Seuraavat reilut 11 000 vuotta oli enempi tai 
vähempi geologisesti rauhallisia, mutta vuonna 1940 val-
tiovalta koki tarpeelliseksi raivata harjun päälle kiitoteitä 
lentokoneita varten. Seuraavat nelisen vuotta paikalla oli 
kohtuullisen vilkasta lentotoimintaa. Vielä 1950-luvun 
alussa, kun Ilmavoimien ensilinjan kalusto oli potkuri-
vetoista, kenttää käytettiin satunnaisesti. Sotilaslentotoi-
minnan siirtyessä suihkukonekauteen kenttä metsittyi ja 
vaipui Ruususen uneen. Herätys tuli 1960-luvun alussa, 
kun kouvolalaiset purjelennon harrastajat hakeutuivat 
paikalle ja raivasivat kentästä jälleen lentokelpoisen. 

Nykyisin Selänpään kenttä kukoistaa Vuohijärven 
eteläpäässä. Kiitotie 12/30 on miltei koko pituudeltaan 
päällystetty kahdeksan metriä leveällä kestopäällysteellä, 
ja jokaisen kiitotien päässä on vintturistartteja varten kes-
topäällystekaistaleet. Valtaosa sorapintaisistakin alueista 
on käyttökelpoista lentotoimintaan.

Vuosien varrella infraa on kertynyt: kaksi hallia, kant-
tiini, sauna, puuceet ja muutama majoitusmökki. 

Lentopaikkaa isännöi Kouvolan Seudun Ilmailuyh-
distys, joka harrastaa pääasiallisesti purjelentoa. Myös 
varjoliitäjät ovat tavallinen näky kentällä. Hinaukset 
tapahtuvat pääasiallisesti vintturilla.

Lähin lentopolttoaineen jakelupiste sijaitsee  
Vesivehmaalla.

Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistys ry: kily.fi
Kaikki Suomen korpikentät: lentopaikat.fi 

SELÄNPÄÄN LENTOPAIKKA (EFSE)

Selänpään kenttä sijaitsee Kouvolassa.

MARKKU KIISKISELLE 
LENNOKKIMESTARI-MERKKI
Markku kiiskiselle myönnettiin Lennokki-
mestarimerkki numero 90 SIL-lennokkiseminaarissa 
Suomen Ilmailumuseolla lokakuussa. Lennokkimes-
tarimerkkiä on jaettu vuodesta 1951 lähtien.

Merkkiä varten tulee kerätä pisteitä FAI:n hyväk-
symien lennokkiluokkien sijoituksista tai ennätyksis-
tä. Mestarimerkin saaminen edellyttää vähintään 50 
pistettä. Kiiskinen keräsi sijoituksistaan 70 pistettä.

SIL:n Lennokkitoimikunta voi myöntää Lennok-
kimestarimerkin joko henkilökohtaisen, toisen henki-
lön, yhdistyksen tai yhteisön anomuksen perusteella.

Ilmailu onnittelee!  oMa

LENNOKIT

TEKSTI JA KUVA JYRKI VIITASAARI

URHEILUILMAILU

BRITANNIAAN ERIKOINEN 
MAAILMANENNÄTYS
Brittiläinen taitolennon harrastaja Mark 
Hanson teki syyskuussa uuden maailmanennätyksen 
hieman epätavallisemmassa ilmailulajissa. Hanson 
suoritti yhden tunnin aikana 39 lentoonlähtöä ja 
laskua, mikä on kolme enemmän kuin edellinen 
ennätys. Ennen jokaista laskua hän nousi 1 000 jalan 
korkeuteen eli 305 metriin, ja laskuissa piti saada 
kaikki pyörät maahan. Lento-
koneena oli Extra EA 300L. 

Hanson kertoi, että opti-
maalisissa tuuliolosuhteissa 
jopa 50 laskua tunnin aikana 
voisi olla mahdollista. Haluk-
kaat vain yrittämään ennätyk-
sen rikkomista!  nr

Uutena Suomeen 
Phillips66 x/c 20W50 
aviation 
mäntämoottoriöljy

PYYDÄ TARJOUS!
YBERLIFT / 0405923112 / toni.ylihirvela@gmail.com

Saatavat pakkauskoot 1Qt, 1Gallona ja 208L tynnyri.

Kysy m
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Ilmatilaa 
kaikille

Millaista ilmatilatyöryhmän  
päivittäinen työ on?
Arkipäivän kuormaa ovat koko ajan lisääntyvät 
Puolustusvoimien ampumatoiminnan ja lennok-
kitoiminnan takia perustettavat ilmatilavaraukset, 
joko D- tai R-alueet. Niihin pitää etsiä lausunnot, 
joko meiltä suoraan tai tarvittaessa paikalliselta 
lentokeskuksen pitäjältä tai ilmailukerholta, jonka 
tontille tullaan toimimaan.

Teemme viikossa yksi, kaksi tai kolme vastausta 
liittyen siihen, mitä Puolustusvoimat saa ilmatilan 
käytössä aikaan toiminnallaan. 

Mitä muuta työryhmän  
työ pitää sisällään?
Toinen osa työstä on taustatyötä. Nyt syksyllä 
on menossa se aika, kun kasaamme ensi kesäksi 
kaikkien enemmän ilmatilaa vaativien kilpailu-
jen aikataulut yhteen listaan. Lokakuun loppuun 
mennessä ne pitää esittää ilmatilahallintayksikölle. 
Marras-joulukuun vaihteessa meillä on valtakun-
nallinen suunnittelukokous. Viilaamme kisoja ja 
mahdollisesti joitakin Ilmavoimien harjoituksia 
vielä vähän, jotta järjestäjät eivät olisi suotta ensi 
kesänä tukkanuottasilla.

Mikä teettää eniten työtä?
Lennokkitoiminta on yksi asia, joka on nyt räjähtä-
nyt. Maavoimat sai uuden ajan lennokit, ja niiden 
varusmieskoulutus on omilla pienillä tonteillaan. 

Muutamien isojen harjoitusten, kuten armeijan 
loppusotien, ilmatilan käyttö on hypännyt silmille. 
Esimerkiksi viime vuonna Maavoimien lentotoi-
minta ei ollut mukana vuosisuunnittelussa, mutta 
nyt se pitää ottaa huomioon kalenterissa. Jos on 
päällekkäisyyksiä vaikka purjelennon SM-kilpailujen 
tai vastaavan kanssa, yritämme ilmatilatyöryhmän 
vetämällä suunnittelukokouksella hoitaa asian 
valmiiksi siten, että meillä on jo vuosikokouksessa 
valmis tapahtumakalenteri.

Onko tullut erimielisyyksiä, kun  
päätöksiä tehdään eri toimijoiden kanssa?
Ei, meillä on erittäin hyvät välit juuri valmistelu-
yhteistyön ansiosta sekä Ilmavoimien että Maavoi-
mien lentotoimintapuolen suuntaan. AMC (Airspa-

SIL:n ilmatilatyöryhmä 
huolehtii harrasteilmailun lajien 
edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön 
liittyvissä asioissa. Työryhmän jäsen, 
SIL:n edunvalvonnan asiantuntija 
Juha Silvennoinen kertoo miten.TEKSTI LASSE TUORILA

ce Management Cell) on yksi ilmatilatyöryhmän 
jatkuva yhteistyökumppani samoin kuin Trafi. 

Miten ilmatilapyynnöt  
käsitellään ilmatilatyöryhmässä?
Pyynnöt ilmatilan käytöstä tulevat Ilmailuliitolle. 
Jaan ne ilmatilatyöryhmälle ja tarvittaessa paikal-
liselle lentokeskukselle tai ilmailukerholle. Niistä 
pidetään sähköpostipalaveria. Annamme ilmatila-
työryhmän puheenjohtajalle omat näkemyksemme, 
ja jos erikseen sovitaan, voi joku spesialisti tutkia 
jonkin tausta-asian tarkemmin ja tehdä taustatyön 
sekä jakaa sen muille. Puheenjohtaja kasaa tiedot 
ja lähettää koosteen liittoon. Liitto tekee virallisen 
lausunnon, joka lähetetään viranomaisille.

Miten ilmatilatyön onnistumista seurataan?
Alkusyksystä on seurantakokous Trafin kanssa  
siitä, miten kesä meni. Siinä kirjataan sattuneet 
päällekkäisyydet, mahdolliset epäselvyydet ja  
havaitut ongelmat. 

Ilmatilatyöryhmän puheenjohtaja Pekka Marja-
maa kertoo työryhmän katsovan kaikkien har-
rasteilmailulajien toimintaedellytysten perään.

– Toisaalta otamme kantaa siihen, millä 
laitteilla pääsee vaikka valvottuun ilmatilaan. 
Nyt on erityisesti esillä Maavoimien miehittä-
mättömän ilmailun merkittävä lisääntyminen ja 
sen vaikutukset harrasteilmailuun.

Ilmatilatyöryhmän tärkeät kumppanit ovat 
Trafi määräyspuolella ja Finavia palvelujen 
tarjoajana.

– Yhteistyö viranomaisen ja palvelun- 
tarjoajan kanssa on ollut hyvin toimivaa.

Ilmatilatyöryhmän jäsenet 2016
Pekka Marjamaa pj. 
Juha Silvennoinen
Jorma Sucksdorff
Antti Koskiniemi

HARRASTAJIEN ASIALLA
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PIK-20D
Veteraanin vanhat päivät

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI LAAJALAHTI

Tänä vuonna 40 vuotta täyttänyt PIK-20D  
on merkittävä osa kotimaista 
purjelentohistoriaa. Suomen myydyin 
purjekone on vanhoilla päivillään saanut 
uuden elämän taitolennon parissa.
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otaniemen teknillisen korkeakoulun 
kevytrakennetekniikan laboratoriossa opiske-

lijaporukan intohimosta syntynyt PIK-
20-purjekone on suomalaisen insinööri-
suunnittelun ja periksiantamattomuuden 
taidonnäyte. Harrastajavoimin aloitettu 
kilpakoneen kehitys pääsi toden teolla 
käyntiin vuonna 1972, kun PIK-19-hi-
nauskone ”Muhinun” myyntiponniste-
lut eivät johtaneet tuloksiin ja korkea-
koulu siirsi sen resurssit purjekoneen 
suunnitteluun.

Ensimmäinen PIK-20 lensi koelenton-
sa lokakuussa 1973. Muista aikalaisistaan 

sen erottivat laipat, jotka parantavat koneen 
suorituskykyä erityisesti hidaslennossa ja 

jotka FAI salli kisoissa vuodesta 1974 lähtien.
– PIK-20 on suomalaisten purjelentäjien 

lempilapsi, voimanponnistus, jonka suunnit-
telussa tehtiin pitkää päivää ja iltaa, muistelee 
PIK-20:n synnyn toisena kulmakivenä toiminut 
Hannu Korhonen.

–  Olin tuolloin vasta aloitteleva purjelentäjä, 
takana alle 500 tuntia puukoneilla, mutta tiesin, 
mistä on kyse. Intohimosta lajia kohtaan se 
kaikki lähti. Alkuperäinen suunnitteluporukka 
teki töitä vapaaehtoispohjalta sillä lupauksella, 
että saisimme sarjasta oman koneen suunnit-
telutyötä vastaan.

Pää alaspäin. PIK 20D:n 40-vuotias prototyyppi kevättalven 
koelennolla Räyskälän yllä Mika Laajalahden ohjaamana.
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Tästä lähti liikkeelle D-mallin suunnittelu. B-malliin verrat-
tuna koneeseen lisättiin laippojen ohelle lentojarrut. Pyrkimyk-
senä oli saada kone myös Keski-Euroopan markkinoille, sillä 
tähän mennessä sitä oli myyty pääasiassa Yhdysvaltoihin, 
Australiaan ja Pohjoismaihin.

Jo osassa B-mallin siipipaarteita oli lasikuidun sijaan 
käytetty hiilikuitua, mikä kevensi konetta. Se oli ensimmäinen 
sarjatuotannossa oleva purjekone, jossa käytettiin hiilikuitua. 
D-mallia muutettiin vielä helpommin tehtäväksi ja kevyem-
mäksi, ja parhaimmillaan se painoi uusien jarrujenkin kanssa 
vain 225 kiloa, mikä on edelleen hyvä luku.

Yhdeksi D-mallin merkittävimmistä merkkipaaluista Korho-
nen laskee saksalaisen tyyppihyväksynnän saamisen.

– Olen siitä edelleen ylpeä, koska Saksassa ollaan tarkkoja. 
Kyllä siinä vähän kädet vapisivat, kun tarkastusta tehtiin, mutta 
suhteellisen vähällä tuolloin selvittiin ja hyväksyntä saatiin. Sen 
jälkeen kone alkoi käydä kaupaksi Saksassakin.

1| Prototyyppi OH-510X 
paistattelee Räyskälän 
syysauringossa viimeistä päivää 
ennen talviteloille menoa.
2| PIK-20-purjekoneen 
D-mallissa mukaan tulivat 
laippojen lisäksi erilliset 
lentojarrut.

”PIK-20 ON SUOMALAISTEN 
PURJELENTÄJIEN LEMPILAPSI, 
VOIMANPONNISTUS, JONKA 
SUUNNITTELUSSA TEHTIIN  
PITKÄÄ PÄIVÄÄ JA ILTAA.”

1

Saksalaisille kampoihin
PIK-20:n suunnittelutyö perustui Pekka Tammen diplomityös-
sään määrittelemiin lento-ominaisuuksiin ja saavutusarvoihin. 
Tammen laskemien pohjalta tekniikan suunnittelusta vastasivat 
idean isät, diplomi-insinööri Hannu Korhonen ja teknikko 
Markku Hiedanpää. PIK-20:n suunnittelun ympäriltä syntyi 
Otaniemessä lopulta seitsemän diplomityötä.

– Halusimme rakentaa huippuluokan kilpakoneen. 
Keräsimme tietoa koneista ympäri maailmaa ja valitsimme 
niistä parhaat ideat omaamme. Hiedanpää palasi Jugoslavian 
kisoista vuonna 1972 mukanaan laatikollinen valokuvia, jotka 
oli otettu kaikista kisassa olleista koneista, ja niitä katselemalla 
mietittiin, mitkä ominaisuudet valittaisiin. Myös lentojarruina 
käytettävät laipat olivat itse asiassa amerikkalainen keksintö, 
jonka kopioimme, Korhonen kertoo.

Ensimmäinen PIK-20 toimi juuri niin kuin oli suunniteltu, 
ja Australiassa 1974 järjestettyjen MM-kisojen ensiesiintymisen 
jälkeen tilauksia alkoi tulla maailmalta. Otaniemessä tehdyn 
suunnittelun jälkeen prototyypin valmistus ja koneen tuotanto 
siirrettiin Jämijärvelle, mistä koneelle löytyi valmistaja Molino 
Oy (sittemmin Eiriavion Oy). Kauppaneuvos Eino Riihelän ra-
hallinen panostus mahdollisti PIK-20:n kaupallisen menestyk-
sen, ja sarjan ensimmäiset koneet vietiin Yhdysvaltoihin, missä 
PIK-20 sai vuonna 1975 FAA:n tyyppihyväksynnän.

Yhdysvalloissa saavutetun menestyksen ja sieltä tulleiden 
kommenttien jälkeen koneeseen päätettiin tehdä nopealla 
aikataululla pieniä korjauksia. Syntyi B-malli, jonka menestys 
vuoden 1976 MM-kisoissa ärsytti alaa aiemmin hallinneita 
saksalaisia.

– Saksalaiset ketaleet kyllästyivät kakkossijaansa ja runnoi-
vat läpi sääntömuutoksen, missä oli pelkkä vakioluokka, jossa 
ei saanut olla mitään nostovoimaan vaikuttavia osia siivissä 
sekä 15 metrin luokka, jossa laipoilla sai tehdä mitä haluaa – 
ainoa rajoitus oli 15 metrin kärkiväli, kertoo Korhonen.

2
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Menestys katkesi tulipaloon  
ja siipiprofiilin haasteisiin
D-mallin prototyyppi OH-510 lensi koelentonsa huhtikuussa 
1976, ja siitä tuli eniten valmistettu PIK-malli. Konetta valmis-
tettiin 167 kappaletta, joista suurin osa myytiin maailmalle. 
Suomeen niitä jäi alle 20 (nyt 8). Myös A- ja B-malleja tehtiin 
yli 150, ja niistä kolmisenkymmentä jäi Suomeen (nyt 20).

PIK-20D oli uusien määräysten mukainen ja lensi hyvin, 
joten hyvä tuote puhui puolestaan. Kone oli tehty uudistetulla 
kuosilla ja ilman kompromisseja, se oli kevyt ja erilainen. 
Siinä oli myös kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen, 
sillä ohjaamosta oli rakennettu lujempi kuin muissa aikalai-
sissa malleissa.

Tällä turvallisuuteen panostuksella on ollut lentäjille konk-
reettista merkitystä.

– Minulla on valitettavan omakohtaista kokemusta siitä, 
kun PIK-20D:n siipi osui puuhun ja kone pyörähti siitä 

3| Prototyypin omistajat Mika Laajalahti 
ja Tomi Ylinen kehuvat veteraania 
monipuoliseksi purjekoneeksi.
4| Taitolentokäytössä oleva OH-510X 
on saanut lisäyksiä mittaristoonsa 
muun muassa kiihtyvyyksiä mittaavasta 
G-mittarista.

suoraan nokka edellä maahan. Jos kone olisi ollut saksalain-
en, molemmat jalat olisivat luultavasti menneet tohjoksi, 
mutta PIKin ohjaamo pysyi kasassa ja minulta murtui 
onnettomuudessa vain nilkka, kertoo Räyskälässä purjelentoa 
harrastava Kimmo Pulkki.

Mutkia matkaan aiheutti kuitenkin tehtaan tulipalo vuon-
na 1977, mikä viivästytti juuri menestyksen portailla olevan 
PIKin tuotantoa. Palossa tuhoutui työvälineitä ja runko- 
muotit, mutta siiven muotit saatiin pelastettua. Lopulta 
monista hienoista ominaisuuksistaan huolimatta PIK-20:n 
kohtaloksi koituivat haasteet sen siipiprofiilissa.

Koneessa käytettiin Stuttgartin yliopiston professorin Felix 
Wortmannin suunnittelemaa siipiprofiilia, joka osoittautui 
herkäksi etureunan epäpuhtauksille. Esimerkiksi sateessa lii-
tokyky romahti niin, ettei mitään muuta ollut tehtävissä kuin 
etsiä sopiva maastolaskupaikka. Myös hyttysen raadot siiven 
etureunassa huononsivat liitolukua merkittävästi. Samoihin 
aikoihin saksalaisten suunnittelema ASW-20 paremmalla 
siipiprofiilillaan voitti PIK-20:n suorituskyvyn ja lopetti 
suomalaiskoneen kysynnän lähes täysin.

Viimeinen PIK-20D valmistettiin Jämijärvellä vuonna 
1979, mutta edelleen koneita nähdään Suomenkin taivaalla.

– Kyllähän tuolla hallien ylisillä on katkenneita siipiä, 
mutta pääosin ne edelleen lentävät. Enimmäkseen koneet 
ovat pienten porukoiden omistuksessa ja kevyemmässä 
lentotoiminnassa. Eihän PIKillä enää kisakäytössä ole merk-
itystä, mutta harjoituskäytössä siinä pääsee melko pienellä 
rahalla melkoisen hyvään koneeseen kiinni, sanoo Korhonen.

Historiallisen prototyypin uusi elämä
Räyskälän lentokeskuksen pihalla odottaa kauniissa syyssääs-
sä talvisäilytykseen siirtoa nyt 40-vuotias D-mallin prototyyp-
pi OH-510X. Matkalentoon suunniteltu purjekone on viime 
vuosina saanut uuden elämän taitolentokoneena, ja kuin 

3 4
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 Suunnittelija Hannu Korhonen ja 40 vuoden 
takaisen voimanponnistuksen tulos.

 PIK 20D -prototyypin omistajakolmikko 
vasemmalta oikealle: Petri Mikkilä, Mika 
Laajalahti ja Tomi Ylinen.

neljän vuosikymmenensä kunniaksi alkupe-
räisellä prototyypillä voitettiin kesällä 2016 
purjetaitolennon Suomen mestaruus.

–  PIK-20 suunniteltiin huippuluokan 
matkalentokoneeksi puhtaasti purjelentoon, 
eikä taitolento suunnitteluvaiheessa ollut 
pyrkimyksenä. Koneen suunnittelussa on 
kuitenkin noudatettu OSTIVin (FAI:n alain-
en kansainvälinen purjelento-organisaatio) 
kovempia määräyksiä, minkä vuoksi siitä 
tuli riittävän luja myös taitolentokäyttöön, 
kertoo Korhonen. 

Taitolennosta kiinnostunut diplomi-in-
sinööri Ari Vahtera lähti vuonna 1996 
tutkimaan, josko koneen lujuus ja lento-om-
inaisuudet antaisivat myöten sen hyväksymi-
seen myös taitolentoluokkaan. Mittavan 
todistelutyön, lisälaskelmien ja koelentojen 
perusteella kone sai taitolentohyväksynnän 
vuonna 1997. Itse koneeseen tarvittiin vain 
pieniä muutoksia kyltteihin ja rajoitinhihnat 
polkimiin.

D-mallin prototyypin omistaa kolmen 
harrastajapurjelentäjän porukka, joka 
hankki koneen vuonna 2012 pääasiallisesti 
taitolennon harjoitteluun. Usean vuoden 
vähäisellä käytöllä ollut veteraani pääsi 
eläkkeeltä saman tien tositoimiin, ja sillä on 

 Vuoden 2016 lennot on lennetty. OH-
510X menossa talveksi pakettiin.

sen jälkeen osallistuttu taitolennon SM- ja 
PM-kisoihin vuosittain.

– Iästään huolimatta PIK-20D on 
suorituskykyinen ja erittäin monipuolinen 
purjekone. Se on mainio hybridi, jolla voi 
lentää sekä matkaa että taitolentoa. Edel-
leenkin on vaikea löytää toista purjekonetta, 
joka soveltuisi yhtä monipuoliseen käyttöön, 
kertoo yksi prototyypin omistajista, vuoden 
2016 purjetaitolennon intermediate-luokan 
Suomen mestari Mika Laajalahti.

PIK-20D soveltuu taitolentoon ad-
vanced-luokkaa lukuun ottamatta. Kaikki 
perinteiset taitolentoliikkeet ovat koneella 
sallittuja, pois lukien ohjaamattomat ja 
ulkopuoliset liikkeet, kuten pyrstöluisu ja 
ulkopuolinen silmukka. Sallittu maksimin-
opeus mahdollistaa myös pystylinjat, joskin 
siiveketehot voisivat lentäjien mukaan olla 
isommat. Siivekkeillä tehtävät kallistukset 
ovat PIK-20D:ssä hitaita verrattuna huippu-
luokan taitolentokoneisiin.

– PIK-20D on edelleen liukas kone ja 
herkkä ohjattava. Vaikka siitä puuttuukin 
uusimpien koneiden suorituskyky, se sov-
eltuu erinomaisesti taitolennon harjoittelu-
un. Itselläni sen lentotuntuma istuu kuin 
hanska käteen, kehaisee prototyypin toinen 
omistaja, SM-kisoissa hopealle sijoittunut 
Tomi Ylinen.

Ensi kesänä OH-510X tähtää taito-
lentokisoihin kaikkien kolmen omistajan 
voimin, kun myös Petri Mikkilä palaa 
ohjaimiin. 
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Kyösti Luoma lentää vuoden 1978 
PIK-20D:llä keväällä 1978. 

Ku
va

t: 
M
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kk

u 
Hi

ed
an

pä
ä

PIK-20D
 

Siipipinta-ala ......................................................................................................  10,0 m²

Sivusuhde ................................................................................................................  22,5

Kärkiväli ................................................................................................................ 15,0 m

Laippojen liike ...............................................................................................  +16°– −12°

Profiilit tyvestä kärkeen ................................................. FX 67-K-170 / FX 67-K-150

Pituus ....................................................................................................................  6,45 m

Korkeus.................................................................................................................. 1,34 m

Tyhjäpaino............................................................................................................  225 kg

Maksimi lentoonlähtöpaino............................................................................... 450 kg

Suurin vesipainolasti .......................................................................................... 140 kg

Suurin sallittu nopeus ................................................................................... 292 km/h

Suurin taitolentonopeus täysillä 

siivekepoikkeutuksilla ................................................................................... 190 km/h

Suurimmat kuormituskertoime ...........................................................  +6.6G– −4.6G

•  PIK-20 Tuotantoversiossa kaksiosainen 
ohjaamon kuomu, ei varsinaisia lentojarruja, 
mutta jättöreunalaipat voitiin kääntää +90 
astetta liitokulman säätämiseksi. Valmistettu 
24 konetta. Prototyyppi OH-425X Suomen 
Ilmailumuseossa Vantaalla. 

•  PIK-20B Sarjavalmistukseen suunniteltu 
malli. Kuomu muutettu yksiosaiseksi 
paremman näkyvyyden takia. Siivekkeet 
yhdistettiin liikkumaan laippojen kanssa 
±8 astetta. Suurinta lentoonlähtömassaa 
kasvatettiin 450 kilogrammaan. 
Siipiin voitiin tehdasoptiona valita 
hiilikuituvahvisteiset siipisalot, jolloin painon 
säästö oli parikymmentä kiloa. Valmistettu 
131 konetta.

•  JT-6 Moottoripurjelentokone PIK-20 B:n 
modifioidulla rungolla ja siivillä sekä Rotax 
503 -moottorilla (OH-520X). Valmistettu 
yksi kone.

•  PIK-20D Eniten valmistettu. Suurin muutos 
Schempp-Hirthin lentojarrut. Siiven 
jättöreunalaippojen liikerata rajoitettiin 
alueelle −12–+20 astetta. Korkeusperäsintä 
siirrettiin eteenpäin 12 senttimetriä. 
Hiilikuitusalot ja rungonvahvistukset 
vakiovarustuksena. Rungon päällä siipien 
pääsalon kohdalla olevaa huoltoluukkua 
siirrettiin keskilinjalta vasemmalle. 
Valmistettu 167 konetta.

•  PIK-20E (EII ja EII F) 
Moottoripurjelentokone sisään 
kelattavalla Rotax 501 - tai Rotax 505 
-kaksitahtimoottorilla. Kehitettiin JT-6-
moottoripurjelentokoneen prototyypistä 
käyttäen PIK-20 D:n suurennettua runkoa 
ja korkeusohjainta sekä nuolimuotoon 
käännettyjä siipiä. Valmistettiin 103 
kappaletta, joiden lisäksi noin 17 lisenssillä 
Ranskassa.

•  PIK-20F Suunnitelma kerho-/vakioluokan 
mallista. Työ keskeytettiin alkuvaiheessa 
siipien laminoinnissa sattuneen työvirheen 
takia. Siiven jättöreunan laipat olisi jätetty 
pois, ja sisäänvedettävän laskutelineen 
muuttamista kiinteäksi suunniteltiin.

•  PIK-25 Suunnittelun asteelle jäänyt 
18-metrinen moottoripurjelentokone, johon 
olisi asennettu PIK-20 EII -mallissa hyväksi 
todettu moottorijärjestelmä. Siivet, runko ja 
korkeusohjain olivat uutta suunnittelua.

•  PIK-30 Ranskassa valmistettu, 
kärkiväliltään 17-metrinen PIK-20 EII F:n 
kehitysversio. Valmistettu 10 konetta.

PIK-20-ALATYYPIT

PIK-20D-koneita kokoonpanossa 
Jämijärven tehtaalla vuonna 1977.
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Autonrenkaalla 
taivaalle

Maailmalla lentää jonkin verran 
erimuotoisia kuumailmapalloja, mutta 
Suomessa niitä näkyy harvemmin. 
Lokakuussa hämeenlinnalainen
Linnan Pallo aloitti operoinnin 
maailman suurimmalla autonrenkaalla. 

kuumailmapallojen teollinen 
valmistus Euroopassa alkoi 1970-luvun 
alussa, kun skotlantilainen Don Cameron 
perusti Cameron Balloons Ltd:n Lounais-
Englannin Bristoliin. Cameron oli alusta 
lähtien hyvin innovatiivinen, ja vuonna 
1976 näki päivän valon maailman ensim-
mäinen special shape eli muotopallo, lakritsi- 
ukko Gollyn muotoinen G-OLLI.

Alussa muotopallojen valmistus oli 
varsin kokeellista toimintaa. Ensimmäisten 
muotopallojen joukossa oli muun muassa 
Levi’s-farmarit, jonka ensimmäisen version 
molemmissa housunlahkeissa oli kori ja pol-
tin. Tämä ei oikein toiminut, joten siirryttiin 
yksikoriseen malliin.

G-OLLI-pallon jälkeen maailman 
taivaalla on purjehtinut mitä merkillisim-
piä laitteita, muun muassa laivoja, autoja, 
traktoreita, lehmiä, linnoja sekä erilaisia 
mainoshahmoja. Kaikkiaan muotopalloja 
on tehty noin 1 500. Yllättävin luomus on 
ollut saksalaisyhtiö Feston pallopari, joka 
koostuu identtisistä palloista, joista toinen 
näyttää lentävän ylösalaisin. Pallon huipulla 
on luonnollisesti feikkikori, ja oikea kori 
on pallon alapuolella sijoitettuna kankaan 
sisään niin, ettei sitä näy ulkopuolelle. Pal-
lopari on aiheuttanut maailmalla useita hä-
lytyksiä pelastusviranomaisille, kun katsojat 
ovat luulleet pallon todellakin karanneen 
ylösalaisin. 

Suomessa muotopallo on harvinaisuus. 
Ilma-alusrekisterissämme on ollut vain neljä 
muotopalloa: yleisurheilun MM-kisojen 

TEKSTI OLLI LUOMA KUVAT JAAKKO VIRTANEN

MUOTOPALLON 
ULKOMITTOJA 
JOUDUTAAN 
KASVATTAMAAN, JOTTA 
SAADAAN RIITTÄVÄ 
TILAVUUS NOSTOKYVYN 
SAAVUTTAMISEKSI.

maskotti Lasse-jänis vuonna 1983, kahvipa-
ketti 2000-luvun alussa, käytettynä ostettu 
oluttuoppi sekä nyt uusimpana lentävä 
autonrengas. Ulkomaisia muotopalloja on 
silloin tällöin vieraillut Suomessa, muun 
muassa jo aiemmin mainittu Feston ”ylös-
alaisin lentävä” pallo. 

Suurempi pinta-ala ja paino
Muotopallon operointi poikkeaa jonkin 
verran tavanomaisen pallon operoinnista. 
Kun muotopallo on saatu taivaalle, itse 
lentäminen ei juurikaan poikkea tavanomai-
sesta pallosta, mutta muotopallon pystytys 
ja maakäsittely on haastavampaa. 

 Alareunan ilmaohjain.
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PAINEENTASAUSKANKAAT
Paineentasauskankailla saadaan 
aikaiseksi renkaan reunakulmat. 
Tavallisessa pallossa ei ole reiällisiä 
paineentasauskankaita.

TUKIPUNOKSET
Tukipunokset pitävät suorat pinnat 
suorina. Tavallisessa pallossa ei ole 
lainkaan vastaavia tukipunoksia, koska 
sen annetaan pyöristyä palloksi.

Toimiva tuote 
Muotopallo OH-NRE
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Kylmätäyttö on tehty, eli pallo on 
täytetty puhaltimilla kylmällä ilmalla. 
Seuraavaksi lämmitetään polttimella 
sisällä olevaa ilmaa, jotta pallo 
nousee ylös.

Muotona pallo on ideaali pinta-alan 
ja tilavuuden suhteen, eli siinä on pienin 
mahdollinen pinta-ala suurimpaan mahdol-
liseen tilavuuteen nähden. Muotopallossa 
tilavuus ei ole optimaalinen, ja tämän 
vuoksi ulkomittoja joudutaan kasvattamaan, 
jotta saadaan riittävä tilavuus nostokyvyn 
saavuttamiseksi. Samalla kuoressa käytettä-
vä kangasmäärä kasvaa ja painoa tulee lisää. 

Linnan Pallon rengaspallon tilavuus on 
noin 3 000 kuutiota, ja painoa sillä on 244 
kilogrammaa. Yhtä tilavan normaalin pal-
lon kuori painaa noin 130 kilogrammaa. Ul-
komitoissa normaali pallo on noin 22 metriä 
korkea, kun rengaspallon huippu kohoaa 30 
metriin korin pohjasta mitattuna.

Tavanomaisissa palloissa käytetään 
laskuvarjoventtiiliä pallon yläosassa. Ren-
gaspallon muoto ei mahdollista laskuvarjo-
venttiilin käyttöä, joten pallossa on huipulla 
niin sanottu rip lock -venttiili, joka on 
kiinni lukoilla varmistetuilla tarranauhoilla. 
Laskuvarjoventtiilin tilalla on sivuissa pu-
noksella käytettävät venttiilit, joista voidaan 
päästää kuumaa ilmaa ulos tarvittaessa 
myös lennolla. Rip lock -venttiiliä käytetään 
vain laskeuduttaessa maahan. 

Rengaspallossa on runsaasti tasaista 
pintaa. Tämä on haasteellista kuoren suun-
nittelussa. Tasainen pinta saadaan pysy-
mään tasaisena myös lennettäessä siten, että 
kuoren sisällä on runsaasti tukipunoksia. Ne 
pitävät kuoren oikeassa muodossa.

Toinen hankala kohta on terävät kulmat, 
tässä tapauksessa kulutuspinnan ja renkaan 
sivun reunakohta. Tämä on toteutettu lait-
tamalla sisäpuolelle tukikangas kiertämään 
reunaa. Reiällinen tukikangas muodostaa 
tunnelin reunakohtaan ja pitää reunakoh-
dan hyvin paineistettuna.

Haasteellinen osa kuoressa on myös 
renkaan alaosa. Lämmin ilma nousee 
ylöspäin, ja aivan kuoren alaosassa painetta 
on vähemmän. Renkaan muoto saadaan 
säilymään myös alaosassa kankaalla, joka 
ohjaa ilmaa paineistamaan alaosaa. 

Haastavampi pystyttää
Muotopallo saattaa olla varsin hankala täy-
tettävä, jos sen muoto on esimerkiksi jokin 

NOUSU- JA LASKEUTUMISNOPEUTEEN  
TÄYTYY KIINNITTÄÄ HUOMIOTA, MUTTA MUUTEN 
RENGASPALLO LENTÄÄ JOPA HELPOMMIN  
KUIN PYÖREÄ.

eläin tai linna, jossa on erilaisia lonkeroita, 
jotka kaikki täytyy saada täyteen ilmaa 
pystytyksessä. Rengaspallossa ei tällaisia 
osia ole, itse asiassa sen muoto on litistetty 
pallo. Tämän vuoksi kylmätäyttö tapahtuu 
lähes samalla tavalla kuin normaalin pal-
lon. Rengaspallon paksuus on kahdeksan 
metriä. Tavallisen pallon halkaisija on noin 
20 metriä, ja tuuli osuu siihen hyvin jo kyl-
mätäytössä. Rengaspallossa kylmätäytön 
aikana tuuli ei pääse riepottamaan palloa. 

Kun rengaspalloa lämmitetään pystyyn 
nousua varten, erilaisuudet alkavat näkyä. 
Tavanomaiseen palloon verrattuna siinä on 
tasainen pinta, johon tuuli ottaa eri tavoin 
kuin pyöreään palloon. Lisähaastetta tuo 
pallon suurempi korkeus. Kuumailmapal-
lon kuoreen pitää saada riittävä lämpötila-
ero ulkoilmaan verrattuna, jotta se nousee 
taivaalle. Tämän vuoksi sitä on pidettävä 
maassa pystyssä lämmittämisen ajan, ja 
tällöin tuuli pääsee vaikuttamaan suoraan 
pallon kuoreen. Rengaspallon muoto ja 
korkeus vaikeuttavat tätä vaihetta. 

Nopeutta rajoitettu
Tavallisen kuumailmapallon suurin sallittu 
nousu- ja laskeutumisnopeus on 1 000 jal-
kaa minuutissa. Muotopalloissa nopeutta 
on rajoitettu, koska rajussa korkeuden 
muutoksessa poikkeuksellinen muoto ei 
pysykään haluttuna, ja muutos saattaa 
vaikuttaa myös lento-ominaisuuksiin.

Muotopallojen alkuaikoina yksi kaasu-
liekin muotoinen muotopallo jopa taittui 
ilmassa aiheuttaen vakavan vaaratilanteen. 
Tällaista vaaraa rengaspallossa ei kuiten-
kaan ole. Nousu- ja laskeutumisnopeus on 
kuitenkin rajoitettu 400 jalkaan minuu-
tissa, mikä on varsin vähän. Jos pallolla 
noustaan lujempaa, saattaa se aiheuttaa 
heilumista ja renkaan alaosan tyhjenemistä 
ilmasta. Pallon toisella lennolla nousuno-
peus kasvoi 450 jalkaan minuutissa, ja 
tuolloin rengas käyttäytyi vielä täysin 
normaalisti. 

Ilmassa rengaspallo lentää kuten pyöreä 
pallo. Nousu- ja laskeutumisnopeuteen 
täytyy kiinnittää huomiota, mutta muuten 
se lentää jopa helpommin kuin pyöreä. 
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Renkaan kokomerkintä: 7465/55 R 582
Rekisteritunnus: OH-NRE
Tyyppihyväksytty ilma-alus: kyllä
Tyyppimerkintä: Cameron S-100
Kuoren halkaisija: 23 metriä
Kuoren paksuus: 8 metriä 
Kuoren paino: 244 kg
Valmistusmateriaali: nylon-kangas 
Kangasta yhteensä: 3,35 kilometriä (1,5 metriä 
leveä pakka)
Ompelulankaa käytetty: noin 13,4 kilometriä 
Valmistusaika: noin 4 kuukautta 

RENGASPALLO OH-NRE

Tavanomaisen pallon saa laskettua 
varsin pieneen paikkaan – tilaksi riittää 
alue, johon sen saa kaadettua. Rengaspallo 
vaatii laskeutumispaikalta hiukan enem-
män. Sivuventtiilit eivät ole yhtä tehokkaat 
kuin pyöreän pallon laskuvarjoventtiili, ja 
pysäyttämiseen käytettävä rip lock -venttiili 
taas tyhjentää kuoren niille sijoilleen eikä 
palloa voi taluttaa pystyssä. Laskeutumisen 
yhteydessä on myös huomioitava kuoren 
ulkomitat. Reunaesteitä lähestyttäessä on 
varmistettava, että pallo on leveimmältäkin 
kohdalta erossa reunaesteistä. 

Pienempi miehistö
Rengaspalloa vastaavan kokoisella pyöreällä 
pallolla lennettäessä matkustajia on lentäjän 
lisäksi yleensä neljä. Tällöin koko pallon 
miehistö on lentäjä mukaan luettuna kuusi 

henkilöä. Koska rengaspallon kuori painaa 
yli sata kiloa enemmän kuin pyöreän, 
se voi viedä lentäjän lisäksi vain kaksi 
matkustajaa. Näin koko miehistön koko 
on yleensä lentäjä mukaan luettuna neljä 
henkilöä.

Pienempi miehistö tarkoittaa suu-
rempaa työmäärää, kun palloa kootaan 
laskeutumispaikalla takaisin perävaunuun. 
Kuoren kokoaminen säkkiinsä on kuiten-
kin yllättävän helppoa verrattuna esimer-
kiksi kahvipakettipalloon, joka ei tahtonut 
tyhjentyä oikein millään. Kahvipaketissa 
oli yläosassa tasainen pinta, ja yläkulmat 
pitivät ilman hyvin. Renkaan yläosassa ei 
ole vastaavanlaisia kulmia. 

Koko rengaspallokalusto mahtuu hyvin 
keskikokoiseen peräkärryyn, ja näin se on 
helppo liikuttaa lentopaikalta toiselle. 

 Cameron Balloons Ltd on 
tehnyt 75 prosenttia kaikista 
maailman muotopalloista.

 Pallo valmiina 
lentoonlähtöön.
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1969

Mark Bakerin yritys  
BF-Lento Oy perustettiin 

Malmille vuonna

Malmin pitkäaikaisin yrittäjä 
Mark Baker on toiminut 
uhanalaisella lentoasemalla 
puoli vuosisataa. Ilmailu kävi 
kuulostelemassa Bakerin 
ajatuksia menneistä vuosista 
ja tulevaisuudesta.
TEKSTI PEKKA SUURONEN KUVAT ROOPE PERMANTO  
JA MARK BAKERIN ARKISTO

Malmin 
mies
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•  Yksityislentäjän lupakirja 1964
•  Ansiolentäjän lupakirja 1968
•  Monimoottorikelpuutus 1968
•  Lennonopettajan kelpuutus 1969
•  Perusti lentokonekoulu ja konevuokraa-

mo T:mi BF-Lennon 1969
•  BF-Lennosta osakeyhtiö 1973
•  Taksilentoja ja ilmakuvausta 1970– 

90-luvuilla
•  Koulutusta kansainvälisen yhteistyön 

puitteissa 2000-luvulla
•  Toiminut Malmilla samoissa tiloissa 

vuodesta 1969
•  Kouluttanut yli 1 000 uutta lentäjää  

Suomeen
•  Asuu Helsingissä omakotitalossa
•  Perhe: avovaimo Gun Gustavsson,  

viisi aikuista lasta ja koira
•  Nuoruuden harrastukset: autokilpailut, 

rata ja ralli, lentorallit, kalastus, metsäs-
tys, kirjallisuus

MARK BAKER

ilmailukärpänen puraisi Mark ”Pupa” 
Bakeria jo 9-vuotiaana kesämökillä Lammil-
la, kun Ilmavoimien Valmet Vihuri pyyhkäisi 
erittäin matalalta yli. Sen jälkeen ura olikin 
kirjoitettu.

Baker suoritti yksityislentäjän lupakirjan 
jo 17-vuotiaana vuonna 1964. Neljä vuotta 
myöhemmin hän ajoi ansiolentäjän lupakirjan 
ja mittarikelpuutuksen sekä rupesi osakkaaksi 
Sir-Air-liikelentoyhtiöön. Tätä kautta tulivat mo-
nimoottorikelpuutus sekä Piper Aztecin tyypit.

Vuonna 1969 Baker suoritti lennonopetta-
jan paperit ja perusti Malmille yrityksen T:mi 
BF-Lento (BF tulee sanoista Baker Flying). Hän 
osti velaksi ensimmäisen lentokoneensa, tehdas-
uuden Cessna 150:n OH-CCO, eli legendaarisen 

”Charlie-Ossin”.
– Pupan elämätapa on lentobisneksen pyörittä-

minen. Hän on aktiivinen yrittäjä, joka on selviy-
tynyt useammastakin vaikeasta ajasta. Toistaalta 
hän on saanut nauttia hyvistäkin vuosista lähes 
puolen vuosisadan ajan, kertoo Suomen Ilmailu-
opiston laatupäällikkö Jukka Intke. 

Intke on tuntenut Bakerin 27 vuotta. Hän 
suoritti 1990-luvun alussa ansiolentäjän lupa-
kirjan (CPL) BF-Lennolla ja toimi myöhemmin 
yrityksen lennonopettajana.

–  Pupalla on jäljentämätön tapa hoitaa 
suhteita. Näillä eväillä on pärjännyt pisimpään 
yksityisenä lentokouluttajana Suomessa.

Haikeat muistot  
ilmailun kulta-ajoista 
1970-luvun alkua voidaan kutsua Suomen yleis-
ilmailun kulta-ajaksi. Wihuri toi maahan uusia 
Cessnoja, Pipereita ja Beechcrafteja. Niitä sai 
ostaa pienellä käsirahalla ja pitkällä maksu- 
ajalla. Helsinki-Malmin operaatioiden määrä 
ylitti sadantuhannen rajan, kun Helsinki-

Vantaalla määrä oli tästä kolmasosa. Suomeen 
syntyi ennätysmäärä harrastelentäjiä, joista osa 
jatkoi uraa pidemmälle kaupallisiin lupakirjoi-
hin ja liikennelentäjäksi asti. 

Bakerin BF-Lento ratsasti aallon harjalla. Se 
muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 1973. Konei-
ta hankittiin lisää, sekä omia että operoitavia. 
Niitä oli pian 13.

– Lentobensa maksoi 33 penniä litra, ja 
lentolupakirjan sai 2 500 markalla. Se oli vain 
duunarin parin kuukauden bruttopalkka, Baker 
muistelee.

– Koulutimme oikein urakalla. Lupakirjan 
saaneille vuokrasimme koneita. Malmilla oli 
todella vilkasta, ja yrittäjiä taisi olla parhaim-
millaan kymmenkunta. BF-Lento Oy on ainoa, 
joka on jäänyt jäljelle noista vuosista, Baker 
muistaa haikeudella.

Öljykriisistä lama-aikaan
Vuonna 1973 syntyi Lähi-Idän Jom Kippur 
-sodan seurauksena öljykriisi, joka järisytti koko 
maailmaa. Suomessa se näkyi muun muassa si-
ten, että ”hupilentäminen” kiellettiin kokonaan.  
Lentokoulutus sai kuitenkin jatkua. Malmin 
yrittäjät joutuivat myymään koneitaan, ja kon-
kursseja tuli lukuisia.

Vuonna 1980 BF-Lennon toimitusjohtajaksi 
nimitettiin Bakerin avovaimo Gun Gustavsson. 
Baker itse kulki nimikkeellä lentotoiminnan 
johtaja ja koulutuspäällikkö.

Talous lähti nousuun vuoden 1985 paikkeilla, 
ja sitä mukaa Malmin toimintakin taas virkistyi. 
Sitten tuli 1990-luvun alun lama, joka vuoden 
1991 devalvaatioineen pani taas Suomen polvil-
leen. Tästä oltiin tuskin selvitty, kun Yhdysval-
loista lähtenyt finanssikriisi iski vuonna 2008. 

Talouden syklit ovat vuoristorataa. Se heijas-
tuu luonnollisesti lentoyrittäjän arkeen nopeam-
min ja rajummin kuin maitokauppaan. 

– Oli meilläkin valuuttalainaa silloin 1990-lu-
vulla. Millin velasta tulikin yhdessä illassa puoli-
toista milliä, muistelee BF-Lennon taloudesta 
vastaava Gustavsson.

– Siihen kaatui monta suomalaista yritystä ja 
yrittäjää. Velkoja maksetaan vieläkin. 

Cessna-uskovainen yrittäjä
Vuosien varrella BF-Lennolla on ollut monen-
laista kalustoa, muun muassa Pipereista mallit 
Cherokee, Six, Aztec ja Navajo, Beagle Pup ja 
Beechraft Musketeer. Parhaimmillaan yrityksen 
laivastossa oli 22 lentävää konetta sekä lisäksi 
legendaarinen Beechcraft 18, jota Baker ei kui-
tenkaan saattanut lentokuntoon. 

Lopulta koulutus- ja vuokrauskaluston selkä-
rankana on aina ollut Cessna. 

– Se on luja kone, joka kestää koulutuskäyttöä 
laskutelineitä myöten, Baker kehuu amerikka-
laismerkkiä 47 vuoden kokemuksella.

– Ensimmäinen koneeni OH-CCO lensi 
minulla 13 000 tuntia. Saapa nähdä, pystyvätkö 
muovikoneet samaan, Baker arvuuttelee.

Kirjoitushetkellä BF-Lennon laivastoon 
kuuluu kymmenen Cessna 152 - ja Cessna 172 
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noin 18 kuukaudessa. Täydellinen koulu-
tuspaketti sisältää noin 600 tuntia etäteo-
riaa, 70 tuntia (2 viikkoa) lähiteoriaa, 200 
tuntia lentotiimaa oikeilla lentokoneilla ja 
40 tuntia simulaattorilla.

– Tällöin lentäjällä on ansiolentäjän lu-
pakirja (CPL), mittari- ja monimoottorikel-
puutukset (IR, ME) sekä liikennelentäjän 
Frozen ATPL plakkarissa. Koko paketti 
maksaa 59 500 euroa, laskee Baker.

– Tällä yhdistelmällä voi hakea perä-
miehen paikkaa lentoyhtiössä. Pienellä 
lisäinvestoinnilla voi myös hakea meille 
lennonopettajaksi.

Onhan 60 000 euroa paljon rahaa. 
Toisaalta taas valtiojohtoinen Patria Pilot 
Training ilmoittaa liikennelentäjän kou-
lutuksen hinnaksi 80 000 euroa. Lisäksi 
Finnair on ilmoittanut tarvitsevansa sata 
uutta lentäjää vuodessa seuraavan seitse-
män vuoden ajan eli yhteensä 700 uutta 
lentäjää.

Mark Bakerin avovaimosta Gun Gustavssonista 
tuli BF-lennon toimitusjohtaja vuonna 1980. 

-konetta. Lisäksi BF-Lento operoi Piper 
Chieftainia ja Rockwell Commander 690:tä. 
Molemmilla tehdään kartoituslentoja. 

Koulutusta, kuljetusta  
ja koneiden vuokrausta
Elinkaarensa aikana BF-Lento on tehnyt 
monenlaista lentotoimintaa. PPL-koulu-
tuksen jälkeen asiakkaat voivat vuokrata 
koneita omia matkoja ja harrastuksia varten.

BF-Lento on vuosien varrella koulut-
tanut sekä ansiolentäjiä että mittari- ja 
monimoottorikelpuutuksia. 

– Kaiken kaikkiaan olemme kouluttaneet 
toistatuhatta lentäjää toimintamme aikana, 
Baker arvioi.

1990-luku oli taksilentojen kulta-aikaa. 
Silloin lennätettiin kaksimoottorisilla Pipe-
reillä liikemiesryhmiä sekä kotimaan sisällä 
että Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. 
Jonkin aikaa BF-Lento operoi myös posti-
lentolinjaa Helsingin ja Mikkelin välillä. 

Liikelennot loppuivat siihen, kun Suomi 
liittyi Euroopan unioniin. Eurooppalainen 
ilmailuviranomainen EASA määritteli BF-
Lennon käyttämät 6- ja 8-paikkaiset Piperit 
4- ja 6-paikkaisiksi. Tämä olisi nostanut 
matkustajapaikan hinnan liian korkeaksi. 

Lento-oppilas heitetään ensimmäisen 
yksinlennon jälkeen Malmin lentokentän 
suihkulähteeseen 1970-luvulla.

Samaan aikaan muuttuneet organisaatio-
vaatimukset nostivat toiminnan kustannus-
tason haastavan korkeaksi. 

– Siirryimme ansiolentotoimiluvan 
ylläpitämisestä lentotyöluvan alaiseen 
toimintaan. Näin meidän oli mahdollista 
jatkaa valokuvauslentotoimintaa, jota olem-
me harjoittaneet koko yrityksen elinkaaren 
aikana. Uskollisimmat asiakkaamme ovat 
käyttäneet palveluksiamme jo parinkymme-
nen vuoden ajan, Baker kertoo. 

Tulevaisuuden mahdollisuudet
Yksityislentäjän PPL(A)-koulutuksen 
kokonaishinta on BF-Lennolla kirjoitus-
hetkellä 12 900 euroa + viranomaismaksut. 
Koulutus annetaan Cessna 152 - ja Cessna 
172-koneilla. Nykyisin sekä PPL- että Fro-
zen ATPL-teoriat voidaan opiskella etänä 
netissä.

Jos haluaa jatkaa liikennelentäjäksi asti, 
BF-Lennon koulutuskonseptilla se hoituu 

Mark Baker 
1980-luvulla.

Mark Baker lentää 
vuonna 1969 
ensimmäisellä 
koneellaan, 
Charlie-Oskarilla.  
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”HELSINGIN YMPÄRISTÖSSÄ ON PALJON VAPAATA 
TILAA. LUPAAN VIEDÄ PÄÄTTÄJIÄ KATSELEMAAN 
ILMASTA, KUNHAN PYYDETÄÄN.”

Noin suuren summan satsaaminen 
ylittää tavanomaisen, kuusi vuotta kestä-
vän korkeakoulutuksen hinnan. Toisaalta, 
rakkaudelle ilmailuun ei voi asettaa hintaa. 
Eikä tietenkään lentäjän sädekehälle.

– Näin hyviä tulevaisuuden näkymiä len-
täjän uralle ei ole nähty sitten 1970-luvun 
alun, muistelee Baker.

– Itse näen niin, että lentäjämateriaali 
Suomesta loppuu kesken. Finnairin ja 
Norran on pakko ruveta rekrytoimaan 
ulkomailta. Nyt olisi uusilla lentäjänaluilla 
tuhannen taalan paikka.

Malmin kohtalonkysymys 
Tuskin kukaan on jännittänyt Malmin 
lentoaseman kohtaloa niin paljon kuin 
Baker, joka aloitti yrittäjänä kentällä 47 
vuotta sitten.

Ensin Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
adressi keräsi runsaat 70 000 kannattajaa. 
Sitten tehtiin kansalaisaloite LEX Malmi, 
joka keräsi ennätysajassa, alle kahdessa 
kuukaudessa, tarvittavat 50 000 ääntä. 
Luonnollisesti yrittäjäpariskunta Baker-
Gustavsson iloitsee siitä, että Malmin 
lentoaseman puolustajia löytyi näin paljon 
näin lyhyessä ajassa.

– Olisi todella käsittämätöntä tuhota 
Suomen vanhin lentoasema, jolla on histo-
riallista ja kulttuurillista merkitystä, Baker 
puhisee.

– Toivotaan, että järki voittaa niin edus-
kunnassa kuin Helsingin kaupunginval-
tuustossakin. – Helsingin ympäristössä on 
paljon vapaata tilaa. Sen näkee parhaiten 

ilmasta. Minä lupaan viedä päättäjiä katse-
lemaan ilmasta, kunhan pyydetään!

Hätävaihtoehtona Turku
Malmin pitkäaikaisin yrittäjä Mark Baker 
ei ole vielä luopunut toivosta Malmin 
lentoaseman suhteen. Samoin Gustavsson 
uskoo Malmin eloonjäämisen mahdolli-
suuksiin.

– Uskon 65–35 Malmin puolesta, Gus-
tavsson sanoo.

Nyt tilanne näyttääkin paremmalta 
kuin aikoihin. Malmin lentoaseman ystä-
vät on tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle 
Finavian ja liikenne- ja viestintäminis-
teriön toimista. Kansalaisaloite Malmin 
lentoaseman säilyttämiseksi etenee edus-
kunnan käsittelyyn. Sekä eduskunnan että 
Helsingin kaupunginvaltuuston rivit ovat 
melko hajallaan Malmin suhteen.

BF-Lennon osalta varavaihtoehto on 
tarvittaessa siirtää toiminnot Turkuun 
(EFTU). Se on ”oikea” lentoasema, missä 
on ruhtinaallinen 2 500 x 60 metrin valaistu 
kiitotie, lennonjohtopalvelut (ATC 24 h), 
mittarilähestymismenetelmät ja lähestymis-
tutkapalvelut (APP).

Koulutuksessa on tärkeää, että oppilas 
oppii alusta lähtien ”oikean” radiopuhelin-
liikenteen ja sopeutuu kaupallisen liiken-
teen sekaan. Moottoritie vie Helsingistä 
lähes Turun lentoasemalle. Tampereelta-
kaan ei ole huonot yhteydet Turkuun. 

– Mutta totta kai olemme loppuun 
asti luottavaisia Malmin tulevaisuuteen 
Suomen yleisilmailun ja koulutuksen 
mekkana, sanoo yhteen ääneen ilmailu-
pariskunta par excellence, Mark Baker ja 
Gun Gustavsson. 

Mark Baker ja Gun Gustavsson ovat 
pyörittäneet BF-Lentoa yhdessä  

monta vuosikymmentä.
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TÖRMÄYS
ILMASSA

Jussi ja Tommi moottoriliitämässä 
Varsinais-Suomen maisemissa.

  Turvallisuus
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Tapauksesta ei tehty turvallisuustutkintaa. 
Vastaava onnettomuus olisi voinut sattua lä-
hes missä vain harrasteilmailun lajissa, siksi 
perehdymme onnettomuuteen tarkemmin.

Matkalentoa  
jokilaaksoa seuraillen
Kaverusten Mikan ja Tommin tarkoituksena 
oli lentää Tarvasjoelta puljassa Paimionjokea 
seuraillen etelää kohti ja palata myöhemmin 
samaa reittiä takaisin. Sovittiin, että kolmas 
kaveri Jussi starttaa matkan varrelta omalta 
pelloltaan ja liittyy seuraan. 

Alkumatka oli taittunut noin 150–200 met-
rin korkeudella tasaisen harmaan pilvikaton 
alapuolella. Askalan voimalaitoksen tienoilla 
kaverukset jäivät odottamaan, kun Jussi teki 
lähistöllä lentoonlähtöä. Tommi trimmasi lii-
timensä hitaaksi ja jäi harjoittelemaan jyrkkiä 
käännöksiä, kun Mika jatkoi vähän pidem-
mälle Paimion suuntaan. Sitten Tommi näki 
Jussin starttaavan ja lähti tätä vastaan kohti 
etelää. Jussi keräsi sillä välin korkeutta ja teki 
mutkan Mikan suunnalla mutta lähti sitten 
pohjoiseen Tommia kohden.

Paimiossa sattui heinäkuussa 2016 
onnettomuus, jossa kaksi moottoroitua varjo-
liidintä törmäsi ilmassa. Lentäjät takertuivat 
toisiinsa liitimen punoksista ja tulivat yhdellä 
pelastus-varjolla maahan. Kumpikin loukkaan-
tui vakavasti mutta on sittemmin kuntoutunut 
ilman pysyviä vammoja. Molemmilla piloteilla 
oli suhteellisen tuoreet kelpoisuustodistukset: 
toinen oli aloittanut vuonna 2014 ja toinen 
vuonna 2015.

Törmäyksessä poikkeuksellista oli, että 
kumpikin osapuoli näki toisensa mutta ei 
saanut väistetyksi. Julkisuudessa esitetystä 
poiketen toiminta tapahtui lentosääntöjen 
puitteissa. 

Paimion mova-
onnettomuudessa 
pilotit huomasivat 
liian myöhään 
olevansa 
törmäyskurssilla. 
Vastaava vahinko 
voisi helposti 
sattua muissakin 
ilmailulajeissa.

TEKSTI OLLI BORG  
KUVAT TIMO SMOLANDER 

P      
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Radioyhteyttä kaverusten välillä ei ollut, 
vaan ilmassa toimittiin etukäteen sovitun 
mukaisesti ja käsimerkeillä kommunikoiden.

Tuuli puhalsi etelästä tai lounaasta 3 m/s, 
joten Tommilla oli lievä sivuvastainen tuuli, 
Jussilla taas sivumyötäinen. Jussi ja Tommi 
näkivät koko ajan toisensa, ja kulkusuun-
nat olivat lähes vastakkaiset. Tommille jäi 
mielikuva, että Jussin rintamasuunta ei 
ollut häntä kohti vaan näytti siltä, että Jussi 
menee vasemmalta ohi. Jussinkin mielestä 
Tommin siiven liikesuunta oli eri kuin miltä 
se näytti, ja Jussi kuvitteli ohittavansa Tom-
min turvalliselta etäisyydeltä ja kaartavansa 
tämän takaa. 

Vielä hetki ennen törmäystä kaverukset 
morjestivat. Vasta aivan liian myöhään, 
ehkä 20 metrin etäisyydellä lentäjät ymmär-
sivät olevansa törmäyskurssilla. 

Törmäystä ei voinut enää välttää
Vaikka kumpikin muistaa yrittäneensä väis-
tää ohjaamalla oikealle, ei törmäystä enää 
voinut välttää. Onneksi törmäys itsessään 
oli lievä, ilmeisesti ainoastaan moottorien 
kehikot osuivat toisiinsa. Osa Jussin liitimen 
punoksista meni kuitenkin Tommin yli ja 
jäi tukevasti kehikon ja Tommin väliin, osa 
meni potkuriin rikkoen sen ja sammuttaen 

KATSO SINNE, MINNE 
HALUAT PÄÄSTÄ, ÄLÄ SINNE 

MITÄ HALUAT VÄISTÄÄ.

moottorin. Kymmenkunta punosta kiertyi 
Tommin vatsan, kasvojen ja kaulan eteen 
Jussin pyörähtäessä punosten varassa 
Tommin ympäri. Jussin moottori kävi yhä 
ja antoi Jussille vauhtia.

Tommin liidin kääntyi törmäyksessä vas-
tapäivään poikittain ja jäi lentotilaan, mutta 
niin, että toinen siiven kärki osoitti kohti 
maata ja toinen kohti taivasta. Jussin liidin 
meni osittain kasaan. 

Kaksi lentäjää yhden 
pelastusvarjon varassa
Jo yhteentörmäyksen hetkellä Tommi ym-
märsi, että nyt tuli pelastusvarjokeikka. Hän 
ryhtyi etsimään pelastusvarjon pakkausta 
ja löysikin sen saman tien. Hän sai varjon 
heitettyä, mutta pahaksi onneksi paketti tuli 
edessä olevista punoksista takaisin naaman 
eteen. Tommi joutui yrittämään useamman 
kerran ennen kuin sai paketin punosten 
ohi vapaaseen ilmatilaan, jossa se onneksi 
aukeni heti. 

Pelastusvarjon aukeamishetkellä korke-
utta oli arviolta 100 metriä. 
Kumpikin muistaa, että 
tässä vaiheessa pyörit-
tiin kovaa. Pelastus-
varjon aukeamisen 

Maassa ollut naapuri otti kuvia 
toisiaan lähestyvistä varjoliitimistä, 
ja sai napattua kuvasarjan 
pelastusvarjon varassa putoavista 
Tommista ja Jussista. 
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min liidin olisi edennyt sivusuunnassa, eikä 
hänelle tullut mieleenkään, että he olisivat 
voineet törmätä. Jussi muistelee jopa ohjan-
neensa jo ennakoiden hiukan vasemmalle, 
jotta pääsisi sujuvasti kaartamaan Tommin 
takaa hänen vierelleen. Tommista taas 
näytti siltä kuin Jussi ei olisi pystynyt viime 
hetkellä lainkaan väistämään.

Jussin mielestä tuulisortuma oli merkit-
tävä, vaikka tuulen nopeus oli vain 3 m/s. 
Tommin liidin oli trimmattuna kaartohar-
joittelun takia hitaaksi, noin 30 km/h nope-
udelle, kun Jussilla trimmi ei ollut käytössä 
ja nopeus oli noin 50 km/h. Nopeamman 
näkökulmasta katsottuna hitaampi liidin 
näytti tulevan sivuttain vastaan. Maanopeu-
det sekä tuulisortuma pääsivät hämäämään, 
sillä 150 metrin korkeudelta katsot-
tuna maasto on lähellä.

Lennon toisia lähellä 
tapahtuvan osuuden tarkan 
suunnittelun puuttumisen 
sekä radioyhteyden puutteen 
voidaan katsoa myötävaikutta-
neen onnettomuuden syntyyn. 

Kaksi päähenkilöä esiintyy  
jutussa omilla etunimillään,  
kolmannen nimi on muutettu. 

jälkeen Jussi moottoreineen putosi punosten 
varaan Tommin alapuolelle, ja Tommi roik-
kui pelastusvarjon, liitimien ja Jussin välissä. 
Tommi ei nähnyt alapuolellaan roikkuvaa 
Jussia, eikä Jussi puolestaan nähnyt, että 
Tommi oli heittänyt pelastusvarjon. 

Jussille ei pyörityksessä tullut varjon heit-
täminen edes mieleen, mutta hän muistaa 
ymmärtäneensä, että jokin hidastaa putoa-
mista. Tommin pelastusvarjo oli tarkoitettu 
120 kilogramman kuormalle, mutta nyt sen 
varassa oli jopa 260 kilogrammaa. Vajoa-
misnopeus olikin varsin reipasta, arviolta 
ainakin 8–9 metriä sekunnissa.

Kumpikin muistaa nähneensä alla olleen 
joen ja pelänneensä sinne putoamista, mut-
ta mitään ei ollut tehtävissä ennen maahan 
törmäystä.

Putoaminen joen penkereelle
Jussi putosi moottorikehikkonsa päälle 
kyljelleen ja Tommi istualleen muutaman 
metrin päähän Jussista. Jussille tuli törmä-
yksessä lukuisia luunmurtumia eri puolille 
kehoa. Tommille tuli puolestaan nirhaumia 
ja palovammoja punoksista sekä selkänika-
man murtuma. Maahantörmäyspaikka oli 
jyrkkä nurmikkoinen joen penger. 

Maassa kaverukset totesivat olevansa 

hengissä ja raajojen toimivan, vaikka kipeää 
teki. Tommi soitti hätäkeskukseen. 

Putoamisen nähnyt Mika lensi maahan 
törmäyspaikan yli eikä ensin nähnyt liikettä 
ja pelkäsi pahinta. Hän laskeutui kiireesti 
läheiselle pellolle ja juoksi onnettomuuspai-
kalle, jossa hän näki kavereiden liikkuvan ja 
olevan elossa. Vammojen johdosta kumpi-
kin kuljetettiin sairaalahoitoon. Molemmat 
selvisivät tapahtuneeseen nähden lievin 
vammoin ja ovat hyvää vauhtia kuntoutu-
massa.

Törmäyksen syynä 
arviointivirhe
Törmäyksen välittömänä syynä oli arviointi-
virhe, jossa kaverukset tulkitsivat toistensa 
liitimien liikesuunnat virheellisesti. Myötä-
vaikuttavana tekijänä voi pitää liian lähellä 
toista lentämistä. Tämä siitä huolimatta, 
että niin oli ennenkin tehty.

Muina myötävaikuttavina tekijöinä voi 
pitää suhteellisen vähäistä ilmailukokemus-
ta, jolloin kummallakaan ei ollut pitkää  
kokemusta liikesuunnan ja etenemän 
arvioinnista ilmassa. Tommin mielestä 
Jussin liidin eteni sivusuunnassa niin, että 
todellinen kulkusuunta oli eri kuin miltä 
näytti. Myös Jussista näytti siltä kuin Tom-

○ Tommi kertoo, että vielä muutamaa 
sekuntia ennen törmäystä hän ei voinut 
kuvitellakaan, että he törmäisivät Jus-
sin kanssa. 

○ Jussi kertoo onnettomuuden myötä 
mieltäneensä, että turvaetäisyyden on 
oltava paljon suurempi kuin mitä ikinä 
uskoisi. ”Törmäys tuli yllättäen, enkä 
yhtään osannut varautua etukäteen.”

○ Todellisia liikesuuntia ilmassa voi olla 
täysin mahdotonta arvioida luotettavas-
ti, eikä etukäteisoletus niistä välttämättä 
pidä paikkaansa.

○ Etukäteissuunnittelu on puljalentämi-
sessä erittäin tärkeää.

○ Tommi kertoo vaihtaneensa juuri ennen 
onnettomuutta pelastusvarjon paikkaa 
sivulle, eikä hän ollut ehtinyt harjoit-
telemaan heittoa uudesta paikasta. 
”Vanhasta paikasta heittoa koulutukses-

sa kyllä harjoiteltiin, näillä opeilla heitto 
silti onnistui.”

○ Erityisesti pelastusvarjon käytössä 
mielikuvaharjoittelun merkitys on 
kaiken A ja O. Kun tulee käyttötarve, on 
osattava toimia empimättä.

○ Istuimen alle asennettava airbag olisi 
saattanut estää Tommin loukkaantumi-
sen, mutta kyljelleen pudonneen Jussin 
loukkaantumiseen se ei ehkä olisi 
vaikuttanut. Jussin vammoja saattoi 
vähentää moottorikehikon kasaan 
painuminen.

○ Jos alla olisi ollut joki tai tasainen alus-
ta olisivat seuraukset saattaneet olla 
vakavammat. Putoaminen veteen olisi 
voinut olla tuhoisa. Punokset olisivat 
voineet estää pinnalla pysymisen, sillä 
niistä irrottautuminen vei kuivallakin 
maalla useita minuutteja.

”PELISÄÄNNÖT ON  
SOVITTAVA ETUKÄTEEN”
Suomen Ilmailuliiton liidintoimikunnan 
puheenjohtaja Taavi Siitonen muistut-
taa, että Paimion onnettomuuslentoa 
vastaavia kimppalentoja tehdään moot-
toriliitimillä muuallakin, ja kavereiden 
kanssa porukassa lentäminen on tuiki 
tavallista ja normaalia toimintaa. 

– Ryhmässä lentämistä voi pitää 
myös turvallisena, kunhan pelisäännöt 
on etukäteen sovittu ja kaikki ovat tilan-
teen tasalla. Tärkeintä on sopia tarkoin 
etukäteen, mitä ollaan tekemässä. Esi-
merkiksi kaartosuunta olisi syytä sopia 
aina kaikilla samaksi odotuskuvioissa, 
Siitonen kommentoi.

– Joskus pelastusvarjon heittäminen 
voi olla vaarallista, jos lentäjät ovat 
toisiinsa takertuneina. Tällöin toinen 
saattaa kuristua punosten mennessä 
vaikkapa kaulan ympäri. Jos korkeutta 
olisi reilusti, voisi olla hyvä miettiä  
vaihtoehtoisia tapoja. Paimion tapa-
uksessa korkeutta oli kuitenkin todella 
vähän ja välittömästi heitetty ja auennut 
pelastusvarjo mitä todennäköisimmin 
pelasti kummankin varjoliitäjän hengen. 

MITÄ OPIMME ONNETTOMUUDESTA?
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TEUGEN LENTOKENTÄLLÄ ympäril-
läni on 55 silminnähden motivoitunutta ja 
keskittynyttä naista odottamassa hyppykonei-
den, Skyvanin ja kahden Super Caravanin, 
lastaamista. Joukossa on lisäkseni kolme 
muuta suomalaista: kaksi päivää aiemmin 
tehdyssä ennätyksessä mukana olleet Nadja 
Lönnroth ja Eija Suvala sekä heidän lisäkseen 
Hannamari Rissanen. 

Tapahtuman parasta antia on ennätys-
tä yrittävien ja muiden bigway-leiriläisten 
välinen hieno henki sekä kannustava ilma-
piiri. Fasiliteetit ja järjestelyt Teugessa ovat 
erinomaiset ja organisaattorit huippuluokkaa. 
Ennätysyrityksen kanssa samaan aikaan 
järjestettävä bigway-tapahtuma on tarjonnut 
osallistujille hienon mahdollisuuden päästä 
nauttimaan tunnelmasta ja tulla itsekin 
valituksi ennätysporukkaan. Meillä kaikilla 
on tulevalla hypyllä sama päämäärä: laittaa 
juuri tehty naisten kuviohypyn Euroopan ja 
maailmanennätys uusiksi.

Kun lähestymme neljän kilometrin 
korkeutta, vaihdamme viimeiset high fivet ja 
keskittyneet, luottavaiset katseet. Asettelen 
happiletkun kypärän sisään ja suljen visiirin. 
Vedän syvään henkeä ja pakotan itseni kes-
kittymään olennaiseen: hengitä normaalisti, 

Perhosena taivaalla
Neljä suomalaisnaista oli mukana laittamassa 
naisten kolmen pisteen kuviohypyn 
maailmanennätystä uusiksi. 56 hyppääjän 
perhosmuodostelma tehtiin bigway-leirillä 
Hollannin Teugessa.

rentoudu, käy hypyn kulku läpi perusteelli-
sesti vielä kerran. 

Skyvanin ramppi aukeaa. Tasaisen harmaa 
pilvikatto ei estä hyppäämistä. Tiukennan 
otetta Marloes Swarthoffin ja Monica Weste-
ran jalkahihnoista ja peruutan muun joukon 
mukana rampin reunalle. Exit onnistuu 
jälleen kerran täydellisesti, pohja muodostuu 
eteeni ja telakoidun paikalleni. Perhoskuvio 
alkaa pikkuhiljaa hahmottua pohjan ympä-
rille, kunnes oikealla puolellani kuva sortuu 
hetkeksi. Hyppääjät keräävät itsensä nopeasti, 
ja kuva on kohta taas kasassa. 

Lesley Gale antaa merkin kuvan muutta-
miseksi ensimmäistä kertaa, toinen merkki 
tulee lähes saman tien ja sen jälkeen purku-
merkki. Hyppääjät katoavat takaani, liityn 
pohjan tähtimuodostelemaan, ja yritän 
tulkita muiden ilmeistä hypyn onnistumista. 
Purku, liuku, laskeutuminen – high fivejä, 
halailua, leveitä hymyjä. Ennätys tai ei, 
hauskaa oli!

Pakkaamme varjot pikaisesti puheenso-
rinan, naurun ja jännityksen täyttämässä 
hallissa. Kun Gale ja Swarthoff  julistavat, 
että teimme juuri kolmen pisteen 56 hengen 
naisten Euroopan ja maailmanennätyksen, 
riemunkiljahdukset täyttävät hallin. 

Naisten kuviohypyn kolmen 
pisteen Euroopan ja 
maailmanennätyksen, 56-
wayn, ensimmäinen piste.
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TEKSTI SUSANNA RAULIO KUVA ANDREY VESELOV, SKYPHOTO

”PAKOTAN ITSENI 
KESKITTYMÄÄN 

OLENNAISEEN: HENGITÄ 
NORMAALISTI, RENTOUDU, 

KÄY HYPYN KULKU LÄPI 
PERUSTEELLISESTI  

VIELÄ KERRAN.”
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  Puusta 
pitkään

Lentäjäkonkari, lentokonerakentaja 
ja harrasteilmailun katsastaja 
Jouko Lehikoinen luottaa puuhun 
lentokoneen materiaalina. Hän on 
opiskellut aiheesta miltei kaiken.
TEKSTI LASSE TUORILA  
KUVITUS PETRA ANTILA PIK-15 HINUN PIIRUSTUSTEN POHJALTA
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jodel d18 oli eläkkeellä olevan kevyen puuteolli-
suuden teknikon Jouko Lehikoisen viimeisin pitkä, 
1990-luvulla alkanut puulentokoneprojekti. Tapansa 
mukaan Lehikoinen teki siihen runsaasti muutoksia. 
Se on kokonaan puusta tehty ranskalaiskone, joka on 
tarkoitettu ultrakevytrekisteriin ja valmistettu niin sa-
notusta pitkästä tavarasta, ei siis valmiista osista. Kun 
ikää kertyi, Lehikoinen kuitenkin myi projektin pois.

Lehikoisella on selvät syynsä puusta rakentami-
seen. 

– Puu ei väsy niin kuin metallit. Esimerkiksi 
alumiiniin tulee helposti väsymismurtumia. 

Mutta aivan mistä hyvänsä puusta ei lentokonetta 
voi ja saa rakentaa. Puu pitää valikoida hyvin. 
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– On tärkeää asettaa puun vuosilustot oikein. 
Puuhan kestää vetoa melkein kaksinkertaisesti 
puristuslujuuteen nähden. Vaatimus on 400 kilo-
grammaa neliösentille. Suomalaisella männyllä 
päittäinen puristuslujuus on yli 600 kilogrammaa. 
Sieltähän se pettää puristuspaarteesta, jos se pettää. 
Saksalaisessa normistossa männyllä pitää olla 8–10 
vuosilustoa sentillä. Amerikassa on sama määrä 
tuumalla. 

Ulkomaillakin puuta on, mutta Lehikoinen 
liputtaa suomalaisessa maaperässä kasvaneen 
männyn puolesta.

– Amerikkalainen sitkakuusi on paljon hei-
kompaa vetolujuudeltaan ja päittäiseltä puristus-
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lujuudeltaan kuin suomalainen mänty. 
Suomalainen kuusi olisi ylivoimainen 
sitkakuuseen nähden, mutta kun se on niin 
oksaista, ei sitä voi käyttää.   

Vuosilustot pääosassa
Lentokonerakentamiseen tarkoitettu puu 
täytyy hankkia sahalta tarkasti valikoimal-
la. Erityisen tärkeää on tarkastaa puun 
vuosilustojen tiheys. 

– Metsän kasvattajat ovat tavallaan 
pilanneet puun. Lannoitetussa metsässä 
puu kasvaa paksuutta liian reippaasti eli 
vuosilustomäärä senttiä kohden vähenee. 
Metsässähän ei pystypuun laadusta pysty 
sanomaan mitään. Männyn kuivuneita 
oksiakaan ei näe, niitä on männyn sisällä. 
Runko saattaa näyttää täysin oksattomalta, 
mutta ei ole sitä. 

Lehikoinen on nähnyt näyttelyssä naa-
purimaan karjalaisten esittelemän koneen, 
josta voisi olla apua puun kasvattamiseen 
vieläkin paremmaksi rakennusmateriaaliksi.

– Karjalaisten kone kiipesi männyn 
runkoa ylös ja samalla katkaisi kuivuneet 
oksat moottorisahalla. Mäntyhän tiputtaa 
itsestään kuivuneet oksat, mutta puun 
sisään jää jonkun verran oksan tynkiä. Kun 
oksat alkavat kuivua, olisi ne syytä sahata 
pystyssä kasvavasta männystä tällaisella 
koneella. 

Lehikoinen kertoo kuulleensa metsän 
kasvattajilta, että mänty vahingoittuu 
helposti, koska sen kuori on varsinkin puun 
yläpäässä varsin ohut. 

– Karjalaisten systeemissä oli kumiset 
ilmarenkaat, joten laite ei vahingoittanut 
puuta. Kumma kyllä sitä ei ole otettu käyt-
töön Suomessa. 

Oksaton pintapuu sahalta
Parhaiten puun laadun näkee siis sahalla. 
On tärkeää tarkistaa lustojen lisäksi, onko 
laudassa oksia. Jos niitä löytyy, puu on 
kelvotonta lentokoneen rakentamiseen. 

– Laudan pitää olla pintapuuta. Män-
tyhän kyllästää tummemman sydänpuun 
hartsilla. Se on huonosti liimautuvaa ja 
painavampaa. Valkoinen pintapuu on pa-
rempaa lentokoneen rakentamisessa. Siksi 
tukkinakaan ei voi arvostella puun laatua, 
Lehikoinen kertoo. 

– Kuusihan olisi parempaa, koska se ei 
kerää pihkaa sydämeen. Sitä on vain puun 
vahingoittuneissa osissa. Mutta huonoksi 
kuusen tekee sen oksaisuus. Vetomurto- 
lujuudessa kuusi häviäisi männylle vain 
vajaa sata kiloa. Oksaisuutensa vuoksi kuu-
sesta ei saa kuin pätkiä rakentamiseen. 

Suomalainen puu on tiheäsyistä eli 
vuosilustot ovat pienin välein. Esimerkiksi 
amerikkalaisessa sitkakuusessa vuosiluston 
paksuus on suurempi ja puu kasvaa nope-
ammin kuin suomalainen. 

– Amerikkalaisia puitahan on lukematto-
mia. Sellainen kuin Oregonin mänty on itse 
asiassa kuusi, ja se on kyllä tervaisempi puu 
kuin suomalainen mänty. Sen vetomurto-
lujuus on suunnilleen sama kuin suoma-
laisella männyllä, mutta esimerkiksi rimaa 
tehtäessä huomaa, että se on suomalaista 
joustavampi. Se on pehmeämpi taivutukses-
sa. Amerikkalaisen Oregonin männyn tai 
sitkakuusen jousto-ominaisuudet eivät ole 
yhtä hyvät kuin suomalaisen männyn. 

Kuivaa puuta koneeseen
Puu kuivataan vähintään 12 prosenttiin. 
Puusepän kuiva puutavara on välillä 6–8 
prosenttia. 

– Puussa tapahtuu sellainen ilmiö, että 
kosteudessa puristuspuoli pettää nopeam-
min kuin vetopuoli. Puun ominaisuudet 
heikkenevät kosteuden kasvaessa aina 30 
prosenttiin. Sen jälkeen kosteus on puu-
solukossa vapaana vetenä. 30 prosenttiin 
mentäessä päittäinen puristuslujuus saattaa 
heiketä puoleen alkuperäisestä. Sen jälkeen 
paino vaan kasvaa, mutta lujuus ei huonone, 
Lehikoinen selittää.

Lentokoneen rakentamisessa käytetään 
lentokonevaneria. Vähään aikaan sitä ei 
saanut lainkaan Suomesta, ja monet tilasivat 
sitä Ruotsista. Nykyään sitä saa tilattaessa 
hyvin varustetuista puutavaraliikkeistä. Len-
tokonevaneri on viilultaan tavallista vaneria 
ohuempi. 

– Nykyään lentokonevaneri on nelinker-
taista, vaikka viisinkertainen olisi parempaa. 
Siinä on kaksi viilua keskellä samaan suun-
taan ja kaksi viilua ristissä päällä. Täytyy nyt 
vielä muistuttaa, että puullahan on vetomur-
tolujuus yli kaksinkertainen verrattuna puris-
tuslujuuteen. Siksi puu kannattaa suunnata 
45 asteen kulmaan salkoa kohden, eli vaneri 
on 45 asteen kulmassa koneen suuntaan. 
Näin vaneri ottaa paremmin vastaan vas-
tuksen. Nelikerroksinen vaneri on nykyään 
1,5-millistä, Lehikoinen kertoo. 

 
Hyvät liimat harvassa
Jo 1950-luvulla lentokonevalmistajat 
huomasivat, että kunnon liimalla saatiin 
hitsaussaumaa vastaava rakenteellinen 
lujuus. Lehikoinen toteaa, että teolliseen len-
tokonerakentamiseen hyväksytään vain yksi 
liimalaji. Hänen mukaansa epoksiliimaa ei 
saa käyttää veneen rakennuksessa, mutta 
lentokoneen rakennuksessa se toimii. Teolli-
sessa lentokonerakentamisessa epoksiliimaa 
ei hyväksytä. 

Täysin puinen 
kone alkaa olla 
harvinaisuus,  
mutta monissa 
koneissa  
on puuosia.

Vuonna 1946 suunniteltu puurakenteinen PIK-5-purjekone on osoitus suomalaisesta lentokoneenrakennustaidosta.
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– Venäläiset käyttivät toisen maailman-
sodan aikana puukoneidensa rakentamises-
sa ruskeaa liimaa, joka olisi ylivoimaista, 
mutta kun se ei ole Brysselissä hyväksytty. 
Se toimi jopa viiden asteen lämpötilasta 
alkaen. Länsimaiset liimat vaativat yli 18 
astetta. Ne yrittivät saada sitä liimaa Suo-
meenkin Myrskyjen rakentamiseen. 

Muovit ovat lentokonerakentamisessa 
pitkälti korvanneet puun. Rakennussarjako-
neet ovat pääosin muovisia, komposiittira-
kenteisia – siis hiilikuidusta ja lasikuidusta 
valmistettuja. 

– Hiilikuidun kestävyys perustuu yksin-
omaan siihen, ettei se veny ja hartsi ei petä 
siinä. Ja lasikuitu venyy ja hartsi pettää. 
Hiilikuituosilla voidaan tietysti keventää 
konetta, puukonettakin. Kun PIK-20:een 
tehtiin aikoinaan hiilikuitusalot, se keveni 
40 kiloa.

Lehikoinen korostaa, että puukone pitää 
lakata hyvin sisäpuoleltakin. 

– Polyuretaanilakat ovat hyviä. Ja puu-
konetta ei voi säilyttää taivasalla, kuivassa 
sen pitäisi olla. Ei muovikonettakaan para-
ne pitkään säilyttää ulkona, mutta se kestää 
vettä paremmin kuin puu.

– Suomessa on tietääkseni tällä hetkel-
lä melko vähän puukoneprojekteja. Pari 
Focke-Wulfin kopiota on valmistumassa, 
ne ovat kooltaan puolet alkuperäisestä. 
Markku Koivurovan amfibiokone Atol on 
pitkälti puurakenteinen. 

Pentti Saaristo on vetänyt Jouko Lehi-
koisen kanssa 28 vuotta puutyökursseja 
ympäri Suomea. Ensi kevättalvellakin on 
Räyskälään tulossa tiivis viikonlopun kurs-
si. Tunteja kertyy kurssilla yli 20, ja kotiin 
saa vielä yli 200-sivuisen tietopaketin.

– Puutyökursseilla on käynyt väkeä 
laidasta laitaan. Piispaa ei ole ollut, mutta 
pappi on. Koulutusta kurssilaisilla on ollut 
elämänkoulusta diplomi-insinööriin. Monet 
ovat kiinnostuneita puusta itse materi-
aalina. Toisilla on kiinnostus vanhoihin 
koneisiin ja niiden korjaamiseen. Ja aina 
on muutama, joka harkitsee puisen lento-
koneen rakentamista. Kursseilla on käynyt 
myös melko paljon veneen rakentajia. 

Saariston mukaan on väärä käsitys, että 
puu lentokoneiden rakentamisessa olisi 
unohdettu. Täysin puinen kone alkaa olla 
harvinaisuus, mutta monissa koneissa on 
puuosia. 

– Pitäisi puhua enemmänkin sekara-
kenteisista koneista. Esimerkiksi monet 
taitolentokoneet ovat osin puisia, putkirun-
koisia, mutta siivet ovat puurakenteisia. 

Saaristo kehuu, että puu on kevyt, 
helposti muotoiltava ja helposti saatava 
materiaali. Oikein käytettynä sen paino-
lujuussuhde on hänen mukaansa täysin 
huippuluokkaa. 

– Puu vaatii määrätyn tasoisen huolelli-
suuden. Se ei anna paljon anteeksi. 

Saariston mielestä erityisen mainittava 
puurakenteinen kone on muun muassa 
PIK-11 eli Tumppu, 1950-luvun alussa kehi-
tetty yksipaikkainen moottorilentokone. 

– Se on hienoa rakennetta, se on suh-
teellisen helppo tehdä, sen suoritustasot 
ovat mahtavat ja lento-ominaisuudet upeat.

 – Hinauspuolella hieno kone on PIK-15 
eli Hinu. Sellainen löytyy muun muassa 
Tampereen Ilmailuyhdistykseltä.

PUUTYÖKURSSEJA RÄYSKÄLÄSSÄ

Puu on kevyt, helposti 
muotoiltava ja helposti 
saatava materiaali.

Copyright Tuomas Otala, Iwaru Oy
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Satu Ahola otti virkavapaata ja 
lähti kiertämään Chilen ja Brasilian 

hyppykeskuksia. Vastassa oli häikäiseviä 
maisemia, uusia hyppykorkeuksia ja 

vieraanvaraisia paikallisia.
TEKSTI SATU AHOLA KUVAT SATU AHOLA, LUIS ROTUNDO, 

LEO ORSINI JA SKYDIVE AMAZONAS

 Hyppy 
maailman  ääriin
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Amazon ja tummavetinen 
Rio Negro risteävät 
Manausin kaupungissa 
Luoteis-Brasialiassa.
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itkän pohdinnan jälkeen sain vuoden virkavapaan 
järjestymään ja pääsin toteuttamaan pitkäaikaisen 
haaveeni matkustaa maailman ympäri. Aikaa olisi 
kahdeksan kuukautta, joista ensimmäiset kuusi 
viikkoa kiertäisin Etelä-Amerikkaa ja tutustuisin 
samalla muutamiin hyppykeskuksiin ja paikalli-
seen hyppykulttuuriin.

Ensimmäinen kohteeni oli Skydive Andes, Andi-
en vuoriston kainalossa oleva pienehkö chileläinen 

hyppykeskus, jossa järjestettiin kolmatta kertaa naisille suunnattu 
hyppytapahtuma Ladies Boogie. 

Minut haettiin ystävällisesti Santiagon lentokentältä, noin 
tunnin ajomatkan päästä keskuksesta. Matkalla kerholle hyppy-
keskuksen koordinaattori Ariel ”Buba” Rodriguez Pacienza kertoi, 
että kausi oli vasta vilkastumassa kesää kohden ja tämä oli kevään 
ensimmäinen isompi tapahtuma.

Skydive Andes on auki ympäri vuoden, ja hyppytoimintaa on 
aina viikonloppuisin ja useimmiten myös viikolla. Erilaisia tapah-
tumia järjestetään useita kertoja vuodessa. Keskuksen vuosittainen 
hyppymäärä on noin 10 000, josta noin 1 400 on tandemeita. 
Kerhon listoilla on noin 140 oppilasta vuodessa. 

Yövyin keskuksen klubitalon yhteydessä olevassa 12-paikkai-
sessa kämpässä, josta löytyi kaikki tarpeellinen, kuten suihkut 
ja vessat. Klubitalon kahvilasta voi ostaa aamupalan ja lounaan 
lisäksi muun muassa sämpylöitä, hedelmiä, pieniä ruoka-annoksia, 
salaatteja, jäätelöä, kahvia ja virvoitusjuomia.

Varavarjokeikka vuoristomaisemissa
Ladies Boogiessa lensi brasilialainen naispilotti Bruna Ploner, ja 
hyppykorkeuteen meidät vei Cessna Caravan CC-AKU. 

Laskeutumisalue oli käytännössä koko kiitotien mittainen kapea 
alue, johon laskeudutaan aina kiitotien suuntaisesti, ei koskaan 
poikittain. Nurmikkoiselle kiitotiellekin saa tarvittaessa laskeutua, 
koska kone odottaa aina ilmassa, kunnes kaikki hyppääjät ovat 
maassa. Myönnän, että silmät pyöreinä katselin, kun kone pyöritte-
li korkeutta alas tandemeiden kanssa samaan tahtiin. 

Liitopukuhyppääjiä  
Skydive Fozissa.

Ensimmäinen hyppyni oli erittän mieleenpainuva henkeäsal-
paavan upeiden maisemien vuoksi. Ohut, harsomainen pilvikerros 
laskutui vuorten väliin, ja huiput näkyivät pilvien yläpuolella 
kirkkaina. Idässä siinsi Tyynimeri ja lännessä Andien vuorijono, ja 
tätä kaikkea sai ihailla koko 20 minuutin matkan ajan ylös hyppy-
korkeuteen. Kaunista, todella kaunista. Pikkuruinen kenttäalue oli 
yllättävän helppo paikantaa ruohokiitotiestä huolimatta. Hypyn 
aikana pääasiassa ihailin maisemia, ja laskeuduttuani kyläläiset 
antoivat naapuripellolta raikuvat aplodit. 

Ladies Boogie oli hyvin järjetetty, reilun parinkymmenen 
hengen pieni tapahtuma. Hyppääjiä oli Venzuelasta, Kolumbiasta, 
Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä ja minä Suomesta. Hyppääjät 
jaettiin kokemustason mukaan ryhmiin, ja kukin hyppy suunni-
teltiin ja käytiin läpi hyvin etukäteen. Turvallisuuteen panostettiin 
todella paljon kaikissa ryhmähypyissä.

Satu Aholan hymy on 
herkässä Boituvan 
taivaalla.  
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MAISEMAT OVAT  
AIVAN HUIKEAT.

Iguassun putoukset levittäy-
tyvät Argentiinan ja Brasilian 
rajalla 2,7 kilometrin alueelle. 

HYPPYREISSULLE ETELÄ-AMERIKKAAN

Keskuksia riittää
Hyppääminen Etelä-Amerikassa on 
varteenotettava vaihtoehto Suomen 
talven varalle. Vierailemieni keskusten 
lisäksi Brasiliasta löytyy muutama 
muukin keskus. Chilessä on ainakin 
Puconin lähellä mielenkiintoisen 
kuuloinen keskus, ja Argentiinassa on 
useampikin paikka. Kolumbian uusi 
keskus on juuri saanut Cessna Carava-
nin käyttöönsä. 

Sanakirja mukaan
Suosittelen lämpimästi opiskelemaan 
muutaman sanan paikallista kieltä, 
jotta elämä on helpompaa – siis por-
tugalia Brasiliaan ja espanjaa muualle 
Etelä-Amerikkaan. Hyppykeskuksissa 
pärjää englannilla, mutta muualla voi 
olla haasteita tiedossa. 

Bussimatkustus edullista
Bussilla matkustaminen maiden sisällä 
on helppoa ja edullista. Välimatkat 
tosin ovat niin suuria, että monesti 
on helpompaa ja ainakin nopeampaa 
lentää. Etelä-Amerikan sisäiset lennot 
maksavat noin 100–400 euroa.

Hyppyliput hintavia
Chilessä hyppylippu maksaa noin 
33 euroa, Brasiliassa noin 31 
euroa. Sekä Skydive Foz että 
Skydive Amazonas nauttivat 
maisemalisää, ja hyppylippu 
oli vielä kalliimpi, noin 38–40 
euroa. Jos on aikeissa hypätä 
enemmän, kannattaa kysellä  
paljousalennuksia. Itse sain  
puhuttua edullisempia hintoja.

Omat varusteet mukaan
Omat varusteet kannattaa olla mukana 
ainakin, jos aikoo hypätä enemmän, sillä 
varusteiden vuokraaminen on aika kallista, 
noin 20 euroa per hyppy. Kannattaa muistaa, 
että Etelä-Amerikassa varavarjon pakkaus 
on voimassa kuusi kuukautta, eli se kannat-
taa huolehtia kuntoon ennen reissua. 

Paperit kuntoon
Hyppääjän vakuutuksia tai kolmannen osa-
puolen vastuuvakuutuksia ei sen tarkemmin 
kyselty. Vakuutusnumerolle oli paikka vas-
tuunvapautuskaavakkeissa, mutta vakuutus-
kortteja tai vastaavia ei kysytty. Hyppypäivä-
kirja ja lisenssi katsottiin kaikkialla.

SA N T I AG O

F OZ  D O 
I G UAÇ U

M A N AUS

SÃO  PAU LO

R I O  D E 
JA N E I RO
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ITAIPUN JÄRVI ON JÄRISYTTÄVÄN 
SUURI JA KAUNIS, JA MAISEMASSA 
RISTEILEVÄT JOET TUOVAT 
MYSTISYYTTÄ KUVAAN. 

Itse hyppäsin 14 hyppyä neljän päivän aikana. Pienenä suo-
lana ja ehkä vähän pippurinakin reissulle oli oma ensimmäinen 
varavarjokeikkani. “Keikassa” itsessään ei ollut mitään ihmeellistä, 
toimin niin kuin on opetettu, mutta mieleenpainuvan siitä teki se, 
että pääkupuni oli kateissa kaksi vuorokautta. Olin jo menettänyt 
toivoni varjon löytymisen suhteen, kun viimeisenä päivänä teim-
me vielä yhden etsintäretken. Sieltähän se kupu löytyi, keskeltä 
läheistä sitruunapuupeltoa, puun latvaan kietoutuneen. Eli loppu 
hyvin, kaikki hyvin, ja pääsin jatkamaan hyppykierrostani omilla 
varusteilla.

Hyvässä opissa Brasilian  
jättimäisessä Boituvassa
Seuraava kohde oli Brasiliassa noin tunnin matkan päässä São 
Paulosta sijaitseva Boituvan jättiläismäinen keskus. Se on yksi maa-
ilman suurimmista hyppykeskuksista, ja aktiivisimmillaan liikkeellä 
voi olla yhteensä seitsemän Cessna Caravania. Hyppykerhoja ja 
tandemhyppyjä tarjoavia yrityksiä on keskuksen alueella yli kolme-
kymmentä. Alueelta löytyy myös paljon kahviloita ja ravintoloita, 
eli kaikki palvelut saa samasta paikasta.

Boituvassa sain hypätä todella kokeneessa liitopukuporukassa, 
ja opin paljon käyntini aikana. 

Hyppäsin Go Fly Paraquedismossa, joka on yksi alueen suurim-
mista lisenssihyppääjien kerhoista – toki sekin tarjoaa myös tan-
demhyppyjä ja AFF-koulutusta. Go Fly on kehittänyt toimintaansa 
paljon viime vuosina, ja tällä hetkellä jopa kymmenen prosenttia 
tandemin hypänneistä aloittaa AFF-koulutuksen kohti itsenäistä 
hyppääjää. Tämä on mahdollista, koska hyppääjät profiloidaan 
etukäteen, ja profiloinnin perusteella kullekin valitaan sopivin 
tandemhyppymestari.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että noin puolet Go Flyn 
vasta-alkajista kertoo aloittavansa hyppäämisen, koska haluaa 
hypätä liitopuvulla. Tässä nähdään selkeästi maailmanlaajuinen 
trendi, joka varmastikin johtuu pitkälti sosiaalisessa mediassa leviä-
vistä liitopukuhyppyvideoista.

Boituvassa oli vierailuni aikana sangen hiljaista: “vain” kolme 
konetta kuljetti hyppääjiä korkeuksiin. 

Go Flyn hyppääjiä kuljetti musta ja nopea Cessna Caravan, ja 
matka yläilmoihin kesti noin 12 minuuttia. Meille liitopukuhyp-
pääjille lennettin aina oma hyppylinja noin 2–2,5 mailin päähän 
kentästä. Tämä tarkoittaa sitä, että hypyn aikana ei tarvitse tehdä 
mitään ylimääräisiä käännöksiä tai navigoida erikseen, vaan voi 
lentää koneen ovelta suoraan kohti keskusta. Suuri laskeutumis-
alue oli helppo hahmottaa, koska punainen hiekkakiitotie erottui 
hyvin helposti.

Upeissa maisemissa Itaipun padon yllä
Seuraava hyppykeskus, jossa vierailin oli hieman yllättäen listalleni 
tullut, brasilialaisten ystävieni suosittelema Skydive Foz. Se on 
brasilialaisen Foz do Iguaçun kaupungin alueella, lähellä Iguassun 
putouksia mutta sen verran kaukana kuitenkin, ettei putouksia 
sieltä käsin näe. Maisemat ovat kylläkin aivan huikeat Itaipun 
padolle ja järvelle sekä kolmen maan eli Argentinan, Brasilian ja 
Paraguayn rajalle. 

Itaipun järvi on järisyttävän suuri ja kaunis, ja maisemassa 
risteilevät joet tuovat mystisyyttä kuvaan. Itaipun pato on yksi 
maailman suurimmista sähköntuottajista. Se tuottaa 15 prosenttia 
Brasilian ja 80 prosenttia Paraguayn sähköstä. Pato on käytännössä 
vain kivenheiton päässä Skydive Fozin kentän toisessa päässä, ja se 
näkyy ilmasta käsin hyvin.

Jättimäinen Itaipun pato 
Paraguayn ja Brasilian rajalla 
tuottaa vuosittain Suomen 
kokonaiskulutusta vastaavan 
määrän sähköä. Skydive Fozin 
hyppykeskukselta on näkymät 
padolle ja tekojärvelle.Ku
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Lennot Chilen 
Santiagoon tekivät 
noin 800 euroa. 
Brasiliaan voi usein 
lentää vieläkin 
halvemmalla.

Hyppylipusta saa 
maksaa enemmän kuin 
Euroopassa. Hinta 
vaihteli noin 31–40 
euron välillä. 

Varustevuokra tulee 
melko kalliiksi. Hinta 
on noin 20 euroa 
hyppyä kohti.

Skydive Foz on Thiago Perettin perustama jokseenkin uusi 
keskus, joka avattiin vuonna 2013. Peretti on sama mies, joka 
hyppäsi Pilatus Porterista liitopuvulla ja lensi sinne takaisin sisälle 
parisen vuotta sitten. 

Keskuksen toiminta on vielä aika pientä ja uutta. Thiago kertoi, 
että tandemeita hypätään vuosittain noin 3 600 ja muuta hyppää-
mistä on suurin piirtein saman verran. Aika pienistä numeroista 
siis vielä puhutaan, ja tandemit näyttelevät suurta osaa Iguassun 
putousten läheisyydestä johtuen. Iguassun putousten ja Itaipun 
padon lisäksi alueella ei ole juuri muita nähtävyyksiä. 

Lisähapella 5 500 metristä 
Skydive Fozin lentokoneena toimii Pilatus Porter PC-6. Toise-
na koneena keskuksella on myös Cessna 180. Olin varautunut 
hyppäämään vain yhden hypyn vuokravarusteilla, mutta monien 
sattumien ja erittäin ystävällisen, auttavaisen ja anteliaan hyppää-
jäyhteisön ansioista sain lainaksi itselleni sopivan liitopuvun ja 
hyppäsin lopulta neljä hyppyä. 

Hyppylinja lennettiin täälläkin liitopuvuille omana linjana, ja 
tuulen suunnasta johtuen tai ehkä pikemminkin sen ansioista 
hyppy kulki suoraan kohti Itaipun patoa. Maisemista todellakin 
sai nauttia täysin siemauksin. 

Skydive Fozissa on mahdollista hypätä lisähapen kera myös 
“high altitude” -hyppyjä noin 18 000 jalan eli noin 5 500 metrin 
korkeudesta, joten tartuin myös tähän mahdollisuuteen ja pääsin 
nauttimaan vieläkin pidempään maisemista ilta-auringossa. 

Viimeinen hyppy oli auringon juuri laskiessa. Tapa, jolla aurin-
golasku väritti ympärillä olevat järvet ja joet oli aivan sanoinku-
vaamatonta. Todella upea kokemus!

Keskus toimi hyvin, ja paperityöt oli nopea hoitaa englantia 
hyvin puhuvan henkilökunnan kanssa. Keskuksesta löytyy pieni 
kahvio, josta voi ostaa virvokkeita ja pientä syötävää. Skydive Foz 
hoitaa myös tarvittaessa kuljetuksen kaupungista keskukseen ja 
takaisin.

Kotoisa olo kaikkialla
Viimeinen vierailemani keskus oli niin ikään brasilialainen Skydive 
Amazonas, Manausin kaupungin keskustassa oleva hyppykeskus. 

Ilmasta käsin saa ihailla Amazonia ja erityisesti kohtaa, jossa 
kaksi jokea – tummavetinen Rio Negro ja maitokahvinvärinen Rio 
Solimoes – kulkevat kilometrien matkan rinnakkain sekoittumatta 
toisiinsa. Tämä johtuu erilaisista lämpötiloista, virtausnopeudesta, 
pieneliöistä ja monista muista tekijöistä. 

Keskus on hyppymäärältään aika pieni. Se operoi pääasiassa 
pienellä Cessnalla, mutta kerran kuussa käytössä on yhden viikon-
lopun ajan Cessna Caravan. 

Keskuksen alueella toimii kolme kerhoa, joista kaksi on lähin-
nä kaupallisia, eli ne tarjoavat vain tandemeita ja AFF-kursseja. 
Kolmas kerho on keskittynyt kouluttamiseen ja lisenssihyppääjiin. 
Skydive Amazonas on perustettu jo vuonna 1978, joten sillä on 
jo kohtalaisen pitkä historia. Hyppymäärä on noin 8 000 hyppyä 
vuodessa, joista reilu tuhat on tandemeita. Lisenssihyppääjiä 
keskuksessa käy aktiivisesti noin sata.

Oli ilo huomata, että hyppääjät ovat ihan samanlaisia kaikkial-
la maailmassa. Mihin tahansa keskukseen meninkin, aina tunsin 
oloni tervetulleeksi ja hyvin kotoisaksi. Sana oli kiirinyt läpi 
Brasilian, että ”se suomalainen tyttö on tulossa”. 
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1 | Manauksen hyppykeskus on aivan kaupungin keskustassa. 
2 | Hyppääjiä chileläisen Skydive Andesin Ladies Boogiessa. 
3 | Ladies Boogien päätöshyppy oli näyttävä. 

Kuva: Skydive Amazonas
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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 määräaikais tilauksen 
hinta 60 euroa, kestotilaus 50 euroa.

Mark BakerPuoli vuosisataa  
Malmin lentoasemalla 

PIK-20D40 VUOTTA!CHILEN JA BRASILIANHYPPYKESKUKSET

AUTONRENGAS-
MUOTOPALLO

LUE LISÄÄ >>>WWW.ILMAILU.FI

PAIMION LIIDINONNETTOMUUS ∫  ILMATILATYÖ ∫  LENTOKONE PUUSTA
8/2016  7,50 €

SUOMEN ILMAILULIITON JÄSENLEHTI  79. VUOSIKERTA

 – lahja ystävälle!
Kansalliset Toka -liidokkikisat
Jämin lentokeskuksessa

Karsinnat kotikenttäkisoina:
1)  29.1.2017 klo 10.00-13.00
2)  26.2.2017 klo 10.00-13.00
3)  26.3.2017 klo 10.00-13.00
4)  30.4.2017 klo 10.00-13.00

www.suomenlennokki.fi  

Kyselyt lähetetään: lennokki.aar@gmail.com

Toka -loppukilpailuun osallistuminen edellyttää tulosta vähintään kahdesta
kotikenttäkisasta. 
Tähdennämme sääntöjen noudattamista ja tarkkaa katsastusta
jo kerhoissa. Luokkaan sopimattomalla lennokilla ei saa osallistua!

Tulokset Excel -taulukkona, lähetetään viimeistään seuraavana 
arkipäivänä: 

Toka -loppukisat
Alle 16-vuotiaat ja F1Ax luokka su 11.6.2017
Klo 11.00-14.00

Jämin rinnekisat
Alle 16-vuotiaiden ja avoin luokka la 10.6.2017 klo 13.00-15.00 
Rinnekisoihin kuuluu myös Old Timer -luokka 
ja sen alaluokkana Baby -kisa

Sinisiipi -kisat
Alle/yli 16-vuotiaat Jämi Areenassa la 10.6.2017
klo 18.00-20.00

 

Osallistumismaksu yli 16-vuotiailta 15€/osallistuja kaikissa luokissa.
Jälki-ilmoittauduttaessa 20€. Juniorit ovat maksuttomia.
Maksut tilille:  FI89 1239 5000 1553 90, 22.05.2017 mennessä!
Osallistujat ilmoitetaan etukäteen sähköpostissa, 

Tervetuloa!
Kilpailun johto: Luce Lumes, Arto Arola, Timo Pellikka, 
Juha Helle ja Jukka Rantanen
Kilpailutoimisto: Suomen Lennokki, Henkivartijantie 9, 00620 Helsinki 

lennokki.aar@gmail.com

lennokki.aar@gmail.com

KILPAILUKUTSU
JUNIORSIIVET 2017
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      Ilmoita tapahtumasta:
tiedotus@ilmailuliitto.fi

Lisää tietoa tapahtumista
ilmailu.fi

VERKOSSA

KILPAILUKUTSU SM II  
VAPAASTILENTÄVIEN LENNOKKIEN 
SUOMENMESTARUUS-OSAKILPAILU

Järjestäjä Porin Ilmailukerho ry
Kilpailuluokat F1A, F1B, F1C, F1AJ, F1A-15    
 Suomen Cup
Kilpailuaika         Lauantai 18.2.2017, klo 10.00-15.00,  
 5 kierrosta.  Briefing klo 9:30 jäällä. 
 Varapäivä  sunnuntai 19.02. 
Kilpailupaikka  Säkylän Pyhäjärvi, kokoontuminen   
 lomakeskus Kristalliranta

Kilpailun kulku
Ensimmäisellä ja viimeisellä kierroksella saatetaan  
käyttää pidennettyjä maksimilentoaikoja jos sää-  
ja kenttäolosuhteet sen mahdollistavat.

Maksin päättää jury, ja se ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen 
kierroksen alkua.

Noudatetaan SM- ja Suomen Cup FAI-kilpailuluokkien sääntöjä 
(hyväksytty lajikokouksessa 12.2.2016) sekä mahdollisesti 
lajikokouksessa 3.2.2017 tehtäviä muutoksia.

Ilmoittautumiset  pipo.lindgren@dnainternet.net 
                         Ilmoittauduthan 4.2.2017 mennessä!   
 Jälki-ilmoittautuneille  2 x kilpailumaksu
Kilpailumaksut    F1AJ, ja F1A-15 10 €, muut 20€,   
 varatkaa tasaraha.
Majoitus            Kristalliranta  Varaukset Eija Kuusisto,   
 puh. 045 801 3554
Yhteyshenkilö    Kari Lindgren
                      Muonamiehentie 5  28610 PORI
                    044 252 7338

NÄHDÄÄN SÄKYLÄN PYHÄJÄJÄRVELLÄ, TERVETULOA!

KILPAILUKUTSU SM I 4.2.2017 
VAPAASTILENTÄVIEN LENNOKKIEN  
SUOMENMESTARUUS-OSAKILPAILU

Järjestäjä  Porin Ilmailukerho ry
Kilpailuluokat F1A, F1B, F1C, F1AJ, F1A-15 Suomen Cup
Kilpailuaika          Lauantai 4.2.2017, klo 10.00-15.00,
                          5 kierrosta. Briefing klo 9.30 jäällä.
                       Varapäivä sunnuntai 5.2. 

Kilpailupaikka Säkylän Pyhäjärvi, kokoontuminen   
 lomakeskus Kristalliranta
Kilpailun kulku
Ensimmäisellä ja viimeisellä kierroksella saatetaan 
käyttää pidennettyjä maksimilentoaikoja jos sää- ja   
kenttäolosuhteet sen mahdollistavat.

Maksin päättää jury, ja se ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen 
kierroksen alkua.

Noudatetaan SM- ja Suomen Cup FAI-kilpailuluokkien sääntöjä 
(hyväksytty lajikokouksessa 12.2.2016) sekä mahdollisesti 
lajikokouksessa 3.2.2017 tehtäviä muutoksia.

Ilmoittautumiset    pipo.lindgren@dnainternet.net 
                       Ilmoittauduthan 22.1.2017 mennessä!   
  Jälki-ilmoittautuneille  2 x kilpailumaksu
Kilpailumaksut  F1AJ, ja F1A-15 10 €, muut 20 €,  
  varatkaa tasaraha.
Majoitus                 Kristalliranta. Varaukset Eija Kuusisto,   
  puh. 045 801 3554
Yhteyshenkilö       Kari Lindgren
                         Muonamiehentie 5  28610 PORI
                         044 252 7338

NÄHDÄÄN SÄKYLÄN PYHÄJÄJÄRVELLÄ, TERVETULOA!

SUOMEN URHEILUILMAILUOPISTO KOULUTTAA

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

• Purjelennon verkkoteoriakurssi alkaa 6.2. 
• Ultrakevytlennon verkkoteoriakurssi alkaa 23.1.
• PPL/LAPL (A), teoriakurssi alkaa 23.1.
• Harrasteilmailun opettajakertaus (UPL, MGPL) helmikuu 2017
• Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutuskurssi  

verkossa alkaa 6.2.
• Vuoristolentokurssi Espanjassa 1.–8.4.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.suio.fi
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SM-KILPAILUKUTSU
VAPAASTILENTÄVIEN LENNOKKIEN MAAILMANCUP- 
OSAKILPAILU JA SUOMENMESTARUUSOSAKILPAILU

Ilmoittautumiset www.lennokkipojat.fi
  Ilmoittautumiset 3.3.2017 mennessä, 
  jälki-ilmoittautuminen 2 x kilpailumaksu 
  (ei koske junioreita). 

Kilpailumaksu Seniorit 35 € / Juniorit 15 €
Majoitus  Säkyläntie 275, 27800 Säkylä
  +358458013554 / +358443423575  
  Eija Kuusisto

Kilpailunjohtaja Timo Forss, +358 400 456 651, 
  tforss@nettilinja.fi

Yhteyshenkilöt Kim Henriksson, +358 44 7688 370  
  Jari Valo, +358 50 5055 852

TERVETULOA!

     

SM ¾ 11.3.2017, varapäivä 12.3.2017

Järjestäjä Lennokkipojat ry

Kilpailuluokat F1A, F1AJ, F1B, F1C (SM +MC) 
  F1A-15 (Suomen Cup)
  F1Q (MC)
Aika  11.3.2017 kello 9.00–14.00, 
  Varapäivä 12.3.2017
  Briefing 11.3.2017 kello 8.00 jäällä.
Paikka  Säkylän Pyhäjärvi
Vara-paikka Kesälahti, seuraa kilpailun nettisivuja tai  
  ole yhteydessä kilpailunjohtajaan
Kulku  Kilpailu lennätetään viiden kierroksen  
  kilpailuna. Ensimmäisellä ja viimeisellä 
  kierroksella maksimilentoaika on 240  
  sekuntia ja muilla kierroksilla 180 s. 
  Luokassa F1A-15 maksimilentoaika on 
  kaikilla kierroksilla 180 s. 
  Flyoff-kierrokset: 1. flyoff-kierros 360 s,  
  2. flyoff-kierros 480 s jne. 

RC-SISÄTAITOLENNOKKIEN SM-KILPAILUT
F3P-sisätaitolennon avoimet SM-kilpailut 2017 järjestetään 
11.2.2017 Iittala-hallissa. 
    

Iittala-halli, Hollaajantie 2, 14500 Iittala, kartta g.co/maps/f44zw
    
Kilpailuissa lennetään taitolentoluokat FAI (SM), Advanced 
(Suomen Cup -osakilpailu) ja Sport (Suomen Cup -osakilpailu). 
Aeromusicals-kilpailua ei pidetä, mutta ohjelmia lennätetään 
yleisöä varten esitysluontoisesti.  

FAI-luokassa lennetään neljä alkukierrosta ja kolme 
finaalikierrosta, Advancedissa ja Sportissa kolme kierrosta. 
(Kierrosten määrää voidaan muuttaa tarvittaessa ennen kilpailun 
alkua.)
    
Perjantai-illaksi 10.2.2017 on tarkoitus järjestää 
harjoittelumahdollisuus, mutta ei ole vielä varmistettu. 

Kilpailutapahtuma alkaa lauantaina kello 8.00 harjoittelulla ja 
ilmoittautumisella. Briefing alkaa kello 10.00, jonka jälkeen 
aloitetaan kilpailu. Halli on varattu tapahtumalle kello 22.00 asti.

Lennokit ja muut välineet sijoitetaan pukuhuoneisiin. 
LiPo-akkuja ladattaessa on turvallisuussyistä ehdottomasti 
käytettävä suojapussia. Hallin lattialla liikutaan sukilla tai 
sisäkengillä. Hallin pinta-ala on 25m x 45m ja vapaa korkeus 
~10m.

Osallistumismaksut:
– FAI 40 €
- Advanced 35 € (15 € alle 18-v. junioreille)  
– Sport 30 € (10 € alle 18-v. junioreille)
    
Lisätietoja tapahtumasta, majoituksesta, ruokailusta ja 
aikataulusta: lennokit.net > Yleiset osiot > 
Kilpailut ja tapahtumat > F3P Sisätaitolennon SM-kisat 2017

Yhteydenotot tapahtumaan liittyen 
janne.lappi@sauna-lahti.fi tai 
kimmo.kaukoranta@gmail.com

Ilmoittautumiset sähköpostitse Janne Lapille tai verkkosivu-
jen kisasäikeessä.

F3A Team Finland
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IN MEMORIAM

seuraavaan lentokauteen jo optimistisesti 
suunnannut ilmailun grand old man, lentokap- 
teeni Taisto Saarisen kuoli 24. lokakuuta 76-vuo-
tiaana. Hän oli syntynyt Padasjoella 30. marras-
kuuta 1939.

Taisto Saarisen läpi elämän jatkunut ilmailu-
harrastus alkoi Padasjoen lentokerhon perustaja-
jäsenenä viisikymmentäluvulla. Tiemestarin työt 
ja avioliitto toivat Saarisen Lahteen ja osaksi myös 
lahtelaista ilmailua.

Hänen ryppyotsaisuutta vastustava, liberaali 
olemuksensa vetosi meihin 70-luvun nuoriin  ja tuki 
nuorten varaan rakentuneen toiminnan voimakas-
ta kasvua 70- ja 80-luvuilla. Saarinen oivalsi, että 
tasokkaan lentämisen tulee olla yhdistystoiminnan 
keskiössä.

Saarisen johdolla kilpailut, ilmailun tapahtumat 
sekä ilmailun kehittämishankkeet muovautuivat 
toiminnan vahvoiksi sektoreiksi lentokoulutuksen 
oheen. 

Kaikkia Saarisen johtamia tapahtumia leimasi 
hyväntuulisuuden korostama rento ilmapiiri. Ilmai-
lun tuli olla iloinen asia.

Vesivehmaa Open -purjelentokilpailusta muodos-
tui 90-luvun alusta tähän päivään jatkunut suoma-
laisen kilpapurjelentokauden aloitusperinne. 

Jämijärvelle luotu vintage-lentokoneiden tapah-
tumakonsepti huipentui ilmailun 100-vuotisjuh-
lavuonna 2003 järjestettyyn kansainväliseen Jämi 
Vintage -tapahtumaan. 

Ilmailuhistorian ja -kulttuurin vaaliminen oli 
Saariselle tärkeää, ja se näkyi myös toimintana 
luottamustehtävissä Päijät-Hämeen Ilmailumuseota 
ylläpitävässä Lahden Ilmasillassa.

Saarisen johtaman Päijät-Häme Lentoon -han-
keen ideana oli luoda toiminnan kasvun kautta tar-

ve Vesivehmaan lentokentän rakennetun ympäristön 
ja palvelujen kehittämiselle. Hankkeen aikana koirat 
saattoivat joskus haukkua, mutta karavaani eteni. 
Yksi hankkeen tavoitteista oli Asikkalan sivistys-
toimelle suunniteltu lukion ilmailulinja. Linjalla 
opiskelee nyt ympäri Suomea tulevia motivoituneita 
nuoria. Ilmailulinjan lentokoulutustoiminta muo-
dostaa tällä hetkellä keskeisen osan kentän lento-
operaatioista.

Ilmailun sivutuotteena ja Taisto Saarisen ideoi-
mana perustettiin 1972 Päijät-Hämeen Sahtikulttuu-
risäätiö. Se syntyi ilkikurisena mutta myös pienen 
epäilyksen tuottamana reaktiona Päijät-Hämeen 
Lentokenttäsäätiön perustamiselle.  Myöhemmin 
toiminnan edetessä se loi Padasjoen Tarusjärvellä 
ikimuistoista jalon juoman sekä ilmailun kulttuuria 
vuosittaisine syys- ja kevätkokouksineen. Tulevai-
suuden kulttuurintutkijoille saattaa löytyä mitä 
mielenkiintoisimpia pöytäkirjoja.

Kymmenien ilmailun kilpailutapahtumien ja 
kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ideointi 
ja toteutus ilmailun kehittämishankkeineen ei jäänyt 
huomiotta. 

Suomen Ilmailuliiton palkitsemisien lisäksi 
Taisto Saarisen ansiot huomioitiin vuonna 2003 
kansainvälisesti FAI:n Air Sport Medal -palkinnolla. 
Vuonna 2009 tasavallan presidentti myönsi Taisto 
Saariselle lentokapteenin arvonimen.

Taisto Saarinen oli rauhallinen, epävarmuus-
tekijöitä sietävä henkilö, jolla oli laaja ystäväpiiri. 
Hän kykeni myös asettumaan vaikeuksissa olevien 
asemaan ja pitää heidän puoliaan, oli se itselle 
hyödyllistä tai ei.

Risto Pykälä
lentäjäystävä

Lentokapteeni 
Taisto Saarinen
1939–2016



aiemmin helsinki-vantaalla len-
tokoneiden koekäytöt tehtiin kentällä, joka 
oli rajattu yhdeksän metriä korkein maaval-
lein. Vanha paikka jäi laajentuvan lentoase-
man ja Finnairin uuden rahtiterminaalin alle, 
joten koekäytöille oli löydettävä uusi paikka. 

Uutta koekäyttöpaikkaa suunniteltaessa 
tärkeimpiä kriteerejä olivat turvallisuus ja 
melunvaimennus. Finavia halusi myös, että 
uusi koekäyttöpaikka on lentoyhtiöiden 
käytettävissä ympäri vuorokauden.

– Koekäyttöympäristön pitää olla turval-
linen ja suihkuvirtausten hyvin hallittuja. 
Melunvaimennuksen pitää olla niin hyvä, 
että viranomaisilla ei ole tarvetta rajoittaa 
paikan käyttöä, kestävän kehityksen johtaja 
Mikko Viinikainen Finavialta sanoo.

Koekäyttöpaikan suunnittelua, raken-
tamista ja käyttöä ohjaavat tiukat viran-
omaisvaatimukset. Ympäristölupa edellyttää 
Finavialta yksityiskohtaista raportointia 
koekäyttöjen määrästä, laadusta ja kestosta 
sekä laajoja meluselvityksiä käyttöönoton 
jälkeen. 

Seinät eristävät ja vaimentavat
Uusi koekäyttöpaikka on ympäröity 
kolmelta sivulta galvanoidusta teräksestä 

Uusi lentokoneiden 
koekäyttöpaikka parantaa 
melunhallintaa  
Helsinki-Vantaalla 
koekäyttömelun osalta.

Helsinki-Vantaan uusi 
koekäyttöpaikka otetaan 
käyttöön loppuvuoden aikana. 

TEKSTI SUVI HUTTUNEN KUVA FINAVIA

Tehokkaampaa 
melunhallintaa

rakennetuilla 2,5 metriä paksuilla seinillä. 
Seinät on päällystetty ääntä vaimentavilla 
elementeillä, joissa on ritilän takana 15 
senttiä mineraalivillaa. Lisäksi seinien 
päällä on kaareva metalliosa, joka 
vielä omalta osaltaan ohjaa ääntä ja 
ilmavirtauksia. 

– Seinät eristävät läpi menevää ääntä ja 
vaimentavat heijastuvaa ääntä, ympäristö-
insinööri Tuomo Leskelä Finavialta tiivistää.

Korkein, Aviapoliksen suuntaan oleva 
seinä on 18 metriä, mikä on yksi maailman 
korkeimpia vastaavissa koekäyttölaitoksissa. 
Melunhallinta onkin erityisen tärkeää Avia-
poliksen suuntaan, koska sinne on rakentu-
massa merkittävä asuin- ja työpaikka-alue.

Lentokoneet työnnetään koekäyttöpai-
kalle aina perä edellä. Kaikki koneet, joiden 
siipien kärkiväli on alle 65 metriä voivat 
käyttää paikkaa. 

Suihkuvirtauksia hallitaan koekäyttö-
paikan takaosassa olevalla skeittiramppia 
muistuttavalla suihkuvirtaohjaimella. 

–Teräspintainen seinä ohjaa suihkuvirta-
ukset ja päästöt ylöspäin taivaalle sekä estää 
takaseinään kohdistuvan paineen. Rakenne 
on erittäin tukeva, ja se on ankkuroitu poh-
jan betonirakenteisiin, Leskelä kuvailee.

Tuulen suuntaa ja melua  
voi seurata jatkuvasti
Koekäyttöä voivat rajoittaa sääolosuhteet. 
Esimerkiksi voimakas takatuuli estää 
koekäytön. Koekäyttöpaikan avoin sivu 
onkin yleisimpään tuulen suuntaan 
eli luoteeseen, jotta käyttöaste olisi 
mahdollisimman suuri.

Koekäyttöpaikka on varustettu omalla 
säähavainto- ja melumittausasemalla. 
Käyttäjät voivat seurata sää- ja tuulioloja 
koekäytön aikana digitaalisilta näytöiltä. 

– Lentoasema saa järjestelmän  
kautta tiedon siitä, milloin koekäyttöjä  
on ollut. Tiedon avulla voidaan seu-
rata, näkyvätkö koekäytöt melutason 
kohoamisena muissa Helsinki-Vantaan 
ympäristössä olevissa melumittareissa, 
Viinikainen kertoo.

Uuden koekäyttöpaikan toimittaja 
on portugalilainen Valis Engineering & 
Opway, joka pystyi tarjoamaan parhaan 
ratkaisun. Uuden koekäyttöpaikan raken-
taminen alkoi noin vuosi sitten, ja tätä 
kirjoittaessa testaukset olivat parhaillaan 
käynnissä. Täydessä toiminnassa koekäyt-
töpaikka on loppuvuodesta 2016. 
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vuonna 1966 mittelöitiin purjelennon SM-kilpailujen 
merkeissä Räyskälässä. Matias Wiitanen kertoi Ilmailun 
numerossa 8/1966 kilpailun mainingeista ja näkymistä 
purjelentokoneensa ohjaajan paikalta. Nelipäiväisen 
kilpailun aikana Wiitanen sai lennellä pilvien lomassa 
“vanhalla sotaratsulla”, OH-VAC Vasama -koneella. 
Hän selostaa artikkelissa toisen kilpailupäivänsä lentoa 
seuraavasti: 

“Jätän 1 400 m:n noston ja liihotan eteenpäin kohti 
tummanpuhuvaa pilvenlonkaa ja hyvin menee, äskei-
sen parimetrisen sijaan löydän 4 m/s. Janne huomaa 
tilanteen ja on melkein heti siivellä. Ähäkutti, onnistun 
pääsemään pilvirajaan hetkistä aikaisemmin ja humps, 
pilvessä ollaan.” 

Wiitasen tarina jatkui lehden numerossa 9/1966. Yh-
deksän kilpailupäivän jälkeen palkintojenjaossa seisoi vii-
den onnellisen voittajan seurueessa myös itse Wiitanen.

Sisälennokkien Unkarissa pidetyistä MM-kilpailuista 
tarinoitiin samassa lehdessä. Kilpailu käytiin kahdeksan 
eri maan edustajien kesken. Suomalaisten ensimmäiset 
lennätysyritykset eivät menneet täysin nappiin: 

“Hämäläisen ensimmäinen lennätys onnistui jo 
hieman paremmin, mutta kone ajelehti seinään. Aikaa 
7’46’’. Raulio lennätti kolmantena ja sai sentään yli 14 
min:n tuloksen, mutta lento jäi liian matalaksi”. 

Suomalaisjoukkueen onni kääntyi, kun Reino Hyväri-
nen “vei pronssitilan hyvin lentävällä koneellaan” ajalla 
27’14’’. 

Mestareiden matkassa 

”Liihotan eteenpäin 
kohti tummanpuhuvaa 
pilvenlonkaa ja hyvin 

menee.”

TEKSTI KATI JALAGIN

Purjelennon SM-kilpailuissa vuonna 1966 liihotettiin pilvien lomassa.
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Purjelennon SM-
kilpailujen onnelliset 

voittajat vuodelta 1966. 
Kuvassa keskimmäisenä 

Matias Wiitanen.

Reino Hyvärinen valmistautumassa kilpailulennätykseen.
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Hallitus tarvitsee 
myös jäsenistön 

mielipiteen 
viranomaistehtävien 

siirrosta liitolle.

Murroksen kourissa
asiat muuttuvat ympärillämme kovaa 
vauhtia – eikä pelkästään Suomessa vaan koko 
maailmassa. Poliittiset järjestelmät elävät mur-
roskautta ja politiikkaa tehdään hyvin eri tavalla 
kuin esimerkiksi 1970-luvulla. Politiikasta on 
tullut avoimempaa mutta samalla myös härskim-
pää. Enää ei ole useinkaan väliä sillä, toteutuvat-
ko yhteisön intressit, kunhan varmistutaan siitä, 
että päättäjien oma ura ei joudu huonoon valoon. 
Yhteisöllisyys ja aatteellisuus ovat katoamassa 
politiikasta lopullisesti.

Suomen Ilmailuliitto on aatteellinen yhteisö, ja 
sen sisällä tapahtuvat päätökset eivät saa politi-
soitua. On huolehdittava siitä, että aatteellisen 
yhteisön perusperiaatteet eivät katoa. Päätökset 
on aina tehtävä sitä silmällä pitäen, että jäsenistön 
etu toteutuu. Emme voi olla mukana tai lähteä 
mukaan sellaiseen toimintaan, joka on ristiriidas-
sa ideologiamme kanssa. Tässä asiassa on oltava 
huolellinen.

Tällä hetkellä Suomen Ilmailuliitto käy tiiviitä 
neuvotteluja Trafin kanssa siitä, voisiko Ilmailu-
liitto ottaa viranomaistehtäviä hoidettavakseen. 
Asia on monisyinen ja siihen liittyy harrastajien 
edunvalvonnan lisäksi myös periaatteellisia näkö-
kantoja. Hallitus selvittää mahdollista tehtävien 
siirtoa parhaillaan, ja asian laajuuden sekä vaka-
vuuden vuoksi tarvitsemme siihen myös jäsenistön 
mielipiteen.

Lentoturvallisuus on ensimmäinen asia, joka tulee 
ottaa huomioon, kun luotsaamme Ilmailuliittoa 
kohti uusia sfäärejä. Liitto onkin ryhdistäytynyt 
tosissaan lentoturvallisuustyössä, ja valitettavan 
Jämi-onnettomuuden jälkeen liiton ja Trafin sekä 
muiden sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehdyt 
uudistukset ja toimintakulttuurin muutokset ovat 
johtaneet entistä parempaan lopputulokseen. 
Onnettomuuksien ja insidenttien määrä on vä-
hentynyt. Ilmailuliiton uuteen strategiaan kirjattu 
onnettomuuksien nollatoleranssi ei näin ollen olek-
kaan epärealistinen tavoite. Täydellisyyttä emme 
inhimillisessä toiminnassa voi koskaan saavuttaa, 
mutta lähelle voimme päästä. Jatketaan samalla 
linjalla ja huolehditaan jokainen omalta osaltamme 
turvallisen lentotominnan toteutumisesta.

Ilmailuliitto on taistellut Helsinki-Malmin 
lentokentän säilyttämisen puolesta ja taistelee 
edelleen. Jos Malmin kenttä tullaan sulkemaan, 
aiheuttaa se ennennäkemättömän murroskauden 
suomalaiseen yleis- ja harrasteilmailuun. Se ei 
ole maailmanloppu, mutta suuri ja merkittävä 
asia kuitenkin. Tämän tragedian kautta maamme 
ilmailukulttuuri joutuisi murrokseen, jonka jälki-
työtä ei saa jättää kesken. Helsinkiläisille harras-
tajille on löydettävä uusi lentokenttä kohtuullisen 
etäisyyden päästä, ja tähän prosessiin tarvitsemme 
mukaan niin poliittisia päättäjiä kuin myös Ilmai-
luliiton edunvalvontaa. 

Kirjoittaja on SIL:n 
hallituksen puheenjohtaja.

PETTERI TARMA

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

Mark BakerPuoli vuosisataa  Malmin lentoasemalla 

PIK-20D40 VUOTTA!
CHILEN JA BRASILIANHYPPYKESKUKSET

AUTONRENGAS-
MUOTOPALLOLUE LISÄÄ >>>

WWW.ILMAILU.FI

PAIMION LIIDINONNETTOMUUS ∫  ILMATILATYÖ ∫  LENTOKONE PUUSTA

8/2016  7,50 €
SUOMEN ILMAILULIITON JÄSENLEHTI  79. VUOSIKERTA

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi

Suomen Ilmailuliitto on urheilu- 
ja harrasteilmailun keskusjärjestö.

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

 

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

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

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

Puheenjohtaja
Petteri Tarma

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

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

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

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

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

Jokainen  
numero on uusi 
mahdollisuus 

osallistua.

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 syyskaudella 2016. Palkinnon 
arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.12.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Anna palautetta 
lehdestä ja voita 

Otavan syksyn 
uutuuskirjoja!

Palkinnon arvo on noin 
150 euroa.
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Vuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry on urheilu- 
ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö.

Haluatko toteuttaa oman unelmasi lentämisestä?
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ilmailu.fi
TULE MUKAAN 
ILMAILUN  
MAAILMAAN!

LASKUVARJOURHEILU 
VARJOLIITO 

PURJELENTO 
MOOTTORIKONEET 

ULTRAKEVYET 
RIIPPULIITO 
LENNOKIT

EXPERIMENTAL
KUUMAILMAPALLOT 

LIITY JÄSENEKSI!
www.ilmailu.fi


