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Onnettomuudet

› 21.3.2019 Ultrakevyt joutui huonoon säähän ja teki pakkolaskun pellolle 

Somerolla, kone romuksi mutta lentäjä selviytyi ilman vakavampia 

loukkaantumisia

› 7.4.2019 C180H suksikoneen lasku jääkiitotielle Inarissa epäonnistui, 

kone ajautui ulos alueelta ja vahingoittui

› 7.5.2019 sähköultra Pipistrel Alpha Electro ajautui ulos kiitotieltä Malmilla 

kovan laskun seurauksena ja vaurioitui. Mahdollisesti puuskainen tuuli 

vaikutti.

› 29.5.2019 Purjekoneen siipi osui puun latvaan maastolaskussa Somerolla, 

koneelle vakavia vaurioita

› 4.7.2019 Purjekoneen maastolasku epäonnistui ja kone osui puunlatvaan 

Jämijärven lähistöllä. Lentäjä selvisi pienin vammoin mutta kone tuhoutui.

Yhteistä kaikille 
tapahtumille on, että 

Traficom:lle ei toimiteta 
tarkentavaa tietoa 

tapahtumien kulusta 
saati sitten mitä 

tapahtumista on omien 
tutkimusten edistyessä 

havaittu & opittu…
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Onnettomuudet

› 25.7.2019 Experimental ajautui laskun jälkeen ulos kiitotieltä Kymin 

lentopaikalla oikean polkimen katkettua ja vaurioitui korjauskelvottomaksi.

› 28.7.2019 Experimental pakkolasku (laskukiito) epäonnistui Vuolijoella ja 

lentäjä menehtyi. Traficomin tutkimuksessa syyksi selvisi moottorin 

vikaantuminen, mikä johtui sylinterin pakoventtiilin jumiutumisesta karstan 

takia. 

› 31.7.2019 Ultrakevyt Solo Eurostar hallinnan menetys 

lentoonlähdön jälkeen, ”syöksyi” maahan Pirkkalan lentoasemalla ja 

lentäjä menehtyi. Kyseessä oppilaan yksinlento. OTKES aloittanut 

tapauksesta tutkinnan L2019-05.

› 8.9.2019 Ultrakevyt Flight Design CTSW teki pomppulaskun jälkeen 

ylösvedon, jonka yhteydessä kone sakkasi(?) ja ”syöksyi” maahan 

Euran lentopaikalla. Lentäjä selvisi vahingoittumattomana. 

Kyseessä oppilaan yksinlento. OTKES aloittanut tutkinnan 

L2019-06.

› 9.9.2019 Ultrakevyt ATEC 122 Zephyr mahdollisesti sakkasi 

lentoonlähdön jälkeen Saksassa Wurzburgissa ja törmäsi kiitotien 

päässä olleisiin puihin. Saksan OTKES ei tutki. Kyseinen ultra oli 

matkalla Suomesta Espanjaan kahden hengen miehistöllä. Miehistö 

selvisi hengissä.
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Vakavat vaaratilanteet

› 28.2.2019 C152 hidaslentoharjoituksessa 800ft kone sakkasi ja 

menetti korkeutta n.350ft ennen kuin se saatiin hallintaan. 

› 5.4.2019 Saapuvan Hawk-parven ja siviilikoneen sekä toisen Hawk-

parven välinen läheltä piti-tilanne Jyväskylässä. OTKES aloittanut 

tutkinnan L2019-04.

› 4.5.2019 Dronen ja Finnairin A321 välinen läheltä piti-tilanne 

Helsingissä, A321 lensi dronen alapuolelta 4NM loppuosalla

› 9.5.2019 Dronen ja Finnairin A320 välinen läheltä piti-tilanne 

Helsingissä, A321 lensi dronen alapuolelta 5NM loppuosalla

› 18.5.2019 Dronen ja Norran E190 välinen läheltä piti-tilanne 

Helsingissä, E190 lensi dronen alapuolelta 2,5NM loppuosalla

› 24.5.2019 Dronen ja Norran ATR välinen läheltä piti-tilanne 

Helsingissä, ATR ohitti dronen n. 5m etäisyydeltä nousun aikana 

6000ft korkeudessa

→ näiden tapausten jälkeen Traficom aloitti mm. radiossa spotit 

joissa mainostettiin Droneinfoa
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Vakavat vaaratilanteet

› 5.6.2019 DA42 teki laskun laskutelineet ylhäällä Porissa. Koneelle 

jonkin verran vaurioita.

› 9.6.2019 Kahden purjekoneen välinen läheltä piti-tilanne termiikissä 

Selänpäässä. Molemmissa oppilaat yksinlennolla.

› 20.7.2019 Laskuvarjohyppykone C182 moottori menetti tehot 

lentoonlähdön jälkeen, lentäjä sai tehty tyhjäkäynnillä laskun 

takaisin Jämijärvelle. Syyksi selvisi myöhemmin hätäsammutusvivun 

akselin käyttökaran löystyminen ja siitä seurannut osittainen 

hätäsammutusläpän sulkeutuminen.

› 23.7.2019 C172 teki läpilaskun Lappeenrannassa NOTAMilla

suljetulle kiitotielle, jossa ajoneuvoja ja henkilöitä asfalttitöissä. 

Traficom tehnyt selvityspyynnön lentäjälle.

› 8.9.2019 C182 tuli laskuun kiitotielle 12 Jyväskylässä lennonjohdon 

ollessa vielä suljettuna, samaan aikaan pysäytysverkon luona 

kiitotien päässä Ilmavoimien pelastusajoneuvo. C182 ylitti 

ajoneuvon arvion mukaan n. 20 metriä sen yläpuolelta.

file:///C:/Users/mnti/Pictures/EFPO OHDAM
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Onnettomuustutkintakeskuksen toiminta

Aloitetut tutkinnat 

› L2019-04 5.4.2019 Ilmavoimien Hawk - lento-osaston ja 

yleisilmailulentokoneen yhteentörmäysvaara Jyväskylässä

› L2019-05 Lento-onnettomuus Tampere-Pirkkalan lentoasemalla 31.7.2019

› L2019-06 Lento-oppilaalle tapahtunut lento-onnettomuus Eurassa 8.9.2019

Valmistuneet tutkinnat

› Norjan OTKESin tutkinta: L2018-A1 Helikopterille OH-HNX tapahtunut lento-

onnettomuus Norjassa 21.6.2018

› Hughes 369D pääroottori osui risteävään voimajohtoon sähkölinjojen tarkastuslennolla. 

Roottori vaurioitui, mutta lentäjä sai lennettyä kopterin takaisin lähtöpaikkaan. 

Tutkinnassa selvisi, että kopterin sähköisessä Vimap-karttajärjestelmä ei softavirheen 

johdosta näkynyt voimajohtoa. Lentäjän Air Navigation Pro-ohjelmistossa tieto oli, mutta 

lennonvalmistelussa sitä ei huomattu, eikä myöskään lennon aikana. Norjassa ei ole 

vaatimusta kilvittää voimalinjojen risteyskohtia, kuten Suomessa ja Ruotsissa on, 

joten tässä tapauksessa lentäjä havaitsi linjan vasta niin myöhään, ettei ehtinyt väistää 

sitä.

› 1 suositus Norjan viranomaiselle asettaa vaatimukset voimalinjojen risteyskohtiin 

asennettaville varoituskilville.

Traficom ei kommentoi/spekuloi tapahtumia, jotka ovat OTKES:n
tutkinnassa.
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Miehittämättömät ilma-alukset RPAS
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Raportoinnista

Huoltoiminnasta 
toivomme 

aktiivisempaa 
raportointia…
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Raportoinnista
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Tason 2 indikaattoreista
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Tason 2 indikaattoreista
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Turvallisuustiedon linkkejä

Turvallisuuden yleiskuva Q2/2019 julkaistu elokuussa alussa, päivitys Q3/2019 viikolla 41/2019
http://www.liikennefakta.fi

PowerBI-raportti, joka sisältää onnettomuus- ja vakava vaaratilannetiedot 2013-2019 myös julkaistu ja löytyy osoitteesta 
https://www.liikennefakta.fi/turvallisuus/ilmailu/paivittyva_raportti_onnettomuuksista_ja_vakavista_vaaratilanteista.

Poikkeamista raportointi
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-ja-vaaratilanteista-ilmoittaminen

http://www.liikennefakta.fi/
https://www.liikennefakta.fi/turvallisuus/ilmailu/paivittyva_raportti_onnettomuuksista_ja_vakavista_vaaratilanteista
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-ja-vaaratilanteista-ilmoittaminen
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Liikennefakta.fi- sivuston informaatiota



Jukka.hovi@traficom.fi

www.traficom.fi

@TraficomFinland


