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Olen 39 vuotias ilmailuun melko monipuolisesti sekaantunut yksilö. 
Valmistuin vuonna 2010 Suomen Ilmailuopistosta helikopteri-
ansiolentäjäksi CPL(H) ja sen jälkeen työtehtävät ovat vieneet erilaisiin 
työlentotehtäviin helikopterilla. Lentotunteja on kertynyt kokonaisuu-
dessaan n 2200 pääosin ilmakuvaus- sekä porotalouslennoissa. Tällä 
hetkellä kouluttaudun lääkärikopteripilotiksi FinnHEMS:n pilottitarpeita 
silmälläpitäen. ATPL(H)IR-teoriat ovat suoritettuna ja simulaattorivaihetta 
odotellaan.


Vuonna 2016 mukaan tuli droneharrastus mikä veikin hyvin pitkälti miehen mennessään. Aluksi 
lennättelin kuvausdroneani vain harrastemielessä mutta hyvin pian halusin tehdä tästä alasta 
myös sivutoimen itselleni. Nykyään touhuankin dronealalla DroneCraft Finland -toiminimellä. 
Vaikka dronesta on tullut minulle myös työkalu niin harrastelu jatkuu vähintään yhtä intensiivisenä 
kuin alussa. Kuvauskopteri kulkeekin mukana matkassa lähes kaikkialla mihin menen, sillä kuvan 
paikka saattaa yllättää milloin vain. Silloin kun en lennä tai lennätä, toimin henkilökuljetusteh-
tävissä Lin-Car Oy:ssä.


Koska taustalla on vahva miehitetyn ilmailun kokemus, on ilmailun turvallisuusajattelu todella 
vahvassa roolissa kaikessa tekemisessäni. Monilla dronefoorumeilla olenkin aktiivisesti ollut 
jakamassa aloitteleville dronepiloteille vinkkejä mm ilmailusäädöksiä koskien. Olen myös  yksi 
jäsen Aviamapsin nelihenkisessä kehitystiimissä ja tätä kautta olen saanut olla mukana levittä-
mässä ilmailutietoutta droneharrastelijoille. 


Olen myös SLPS:n (Suomen Lentopelastusseura ry)/RPAS Finland ry:n jäsen ja kuulun Hyvinkään 
RPAS 602-hälytysryhmään. 
 
Miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun turvallinen yhteensovittaminen sekä ennakkoluulojen 
vähentäminen puolin ja toisin on ollut droneharrastukseni alkumetreiltä asti lähellä sydäntäni. 
Nämä kaksi toimintakenttää herättävät usein ihmisillä vahvoja tunteita, ja yleensä kovin 
yksipuolisiakin vielä. Tulevaisuudessa nämä ilmailun osa-alueet kun tulevat kuitenkin 
limittäytymään yhä vahvemmin yhteen ja miehittämätön ilmailu ei ole ainakaan laskusuh-
danteessa, on yhteispelille löydyttävä keinot. Turvallisuudesta tinkimättä. Positiivisella asenteella 
ja asiallisella vuoropuhelulla päästään asioissa varmasti jo pitkälle. 


Haen Suomen Ilmailuliiton hallitukseen sillä uskoisin olevani mies paikallaan näiden ennakko-
luulojen tasoittelussa miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun välillä. Koen myös lähes 
kansalaisvelvollisuudekseni jakaa ilmailutietoutta droneharrastelijoiden ruohonjuuritasolla, jonka 
toiminnasta varmasti suurin osa miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun välisistä vaaratilanteista 
on johtunut. Ja valitettavan usein jopa ihan tietämättömyyden vuoksi. 


Kuluneen kesän ja syksyn aikana olen osallistunut aktiivisesti erilaisiin miehittämättömän ja 
miehitetyn ilmailun tulevaisuuteen liittyviin seminaareihin sekä tiedotustilaisuuksiin ja pyrkinyt 
laajentamaan koko tulevaisuuden ilmailusektorin yleistietämystä omalta osaltani.


Olenpa tulevaisuudessa sitten hallituksessa tai sen ulkopuolella, tulen jatkamaan aktiivisesti 
ilmailutietouden levittämistä droneharrastajien joukossa. Näin turvaan samalla omaa sekä 
kollegoideni selustaa miehitetyn ilmailun puolella.
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