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SIL tänään

7200 jäsentä; 9/2109

Jäsenmäärä laskee samaa tahtia kuin harrasteilmailun 
lupakirjojen määrä

• Elämme aikaa, jossa aikaa vievät porukkaharrastukset eivät 
ole oikein muodissa

• Suomi ja suomalaiset ovat yksilökulttuurin lumoissa, joka ei 
tietenkään ole huono asia, mutta vaikutus näkyy juuri tämän 
kaltaisissa harrastuksissa

• Sitoutuneille laji on elämäntapa



100-vuotias SIL

Kulkee uuden ajan aallonharjalla
• SIL-asiantuntijat ovat mukana alan EU-säädösten soveltamiseksi 

Suomessa
• EU:n (EASA:n) yhteisen sääntelyn ja vaatimusten  vuoksi olemme 

siirtyneet moottorilentokoulutuksen osalta kansainvälisiin koulutus- ja 
lupakirjastandardeihin. Vuoden 2020  aikana niihin siirrytään 
purjelennon- ja kuumailmapalloilun osalta

• SIL-asiantuntijat ovat aktiivisena osapuolena ilmatilan rakenteiden 
ja käytön suunnittelussa
• Olemme siirtymässä jäykistä pysyvistä rakenteista kohti dynaamista, 

tilanteen mukaan muuttuvaa ilmatilan käyttöä

• Harrastusilmailu on alakorkeuksien Suomen suurin ilmatilan 
käyttäjä
• Aktiivinen edunvalvonta on nostanut lajin statusta eri foorumeilla

• Kerho-SMS; kaikille jäsenyhteisölle tarkoitettu turvallisuuskäsikirja



Harrasteilmailun turvallisuus 2019

Edellisen seminaarin aikana vallinnut turvallinen jakso jatkui 
tälle lentokaudelle, lähes viisi vuotta.

Loppukesän 2019 aikana sattuneet osin kohtalokkaat 
onnettomuudet muistuttavat siitä, että saavutettu 
turvallisuustaso ei ole pysyvä käsite. 

Näiden hyvin valitettavien tapahtumien tutkinta on vielä 
kesken, mutta niiden syitä on keskusteluissa jo jonkin verran 
arvioitu. 

Huonosti päättyneen lennon syyt ovat useimmiten seurausta 
tavasta valmistautua lennolle sekä tehdä itse lentosuoritus.



Asenne

Varsinkin välinpitämätön tai väärä, kasvattaa riskiä joutua 
onnettomuuteen.  Ilmiö syvenee vähin erin, kunnes 
riskitekijöiden vakavuus johtaa onnettomuuteen

On hankalin muutettava, koska kaikki tapahtuu ´korvien välissä´

Asenteiden korjaaminen ja ylläpito vaativat jatkuvaa 
ponnistelua lentäjältä itseltään, mutta myös toimintaa ohjaavilta 
opettajilta, huoltotoiminnalta ja kerhojen vastuuhenkilöiltä.

Työvälineinä yhteisöllä ovat toiminnan ohjeet ja turvallisuuden 
hallinnan järjestelmät sekä jatkuva seuranta.

• Esimerkin voima ylivoimainen



Koulutuksen painopisteet, 
lentomenetelmät

Loppusilaus, miten itse tapahtuma sujuu ja kuinka se 
suoritetaan

Sää, koneen kunto, oman valmistautumisen laatu sekä rutiinit 
joko kasvattavat riskiä tai pienentävät sitä

Haastavat olosuhteet, kuten ilmatilarakenne saattavat viedä 
painopistettä itse lentotaidosta ilmatilanteeseen ja laitteisiin
• Lentotaito saattaa jäädä vähän pienempään asemaan

Koulutuksen painopistettä olisi viime aikaisten havaintojen 
mukaan vietävä enemmän koneen hallintaan, tarkkaan 
lentämiseen ja peruslentotaitoon
• Virheliikkeiden oikaisu ja lähestyvän hallinnan menetyksen 

tunnistaminen on oltava osa perus- sekä jatkokoulutusta



Koulutuksen painopisteet, 
lentomenetelmät 2

Yhteisön tapa seurata jäsenistön lentotapaa, jota myös 
lentokuriksi kutsutaan, on avainasemassa.

Kertauslennot ja  yhteisön vastuu toistemme perään 
katsomisesta on välttämätöntä toimintarutiinien pitämiseksi 
riittävän turvallisina. 

Sovituista kuvioista luistaminen eli lentokurin höltyminen 
johtavat melko nopeasti siihen, että räimäisyt osuvat esteisiin tai 
maan pintaan.
• Räimiminen; matalalla suoritettuja ylilentoja, koukkauksia, matalia 

laskukierroskuvioita tyypillisesti suurella nopeudella ilman ennakkoharkintaa ja 
valmisteluja.



Mitä tehdä?

Syksykesän onnettomuuksissa on piirteitä, jotka saattavat johtaa 
korjauksiin asenteissa ja toisaalta lentotaidossa ja -tavassa

• Mikäli näin on, on arvioitava perus- ja 
jatkokoulutusohjelmien sisältöä sekä painotuksia niissä

Onnettomuudet ovat nostaneet keskustelussa esiin jälleen sen 
kuinka tärkeää ilmailun kaikkien lajien onnettomuuksien 
tutkiminen olisikaan niistä saatavilla olevan tiedon, opin ja 
ojennuksen kannalta

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti onnistui, koska kaikkiin 
lajeihin kohdistuneilla toimenpiteillä siirrettiin painopiste 
esiaktiiviseen ennakoivaan ja turvalliseen toimintamalliin



Turvallisuus

On päättymätön sarja toimenpiteitä ja loppumaton määrä työtä

• Yksilöinä

• Ryhminä

• Yhteisöinä ja

• Organisaatioina



Lentoon!-seminaari on erinomainen tapa tuoda 
-ylätason kokemuksia, 
-havaintoja sekä 
-parannusehdotuksia saman pöydän ääreen. 

Koolla on edustajia eri palveluntarjoajilta sekä 
käyttäjäryhmiltä – kuten osuvasti sanotaan ”eri 
puolilta kenttää”.



Kiitos!
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto


