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Olen ollut lähes koko aikuisikäni ilmailun kanssa tekemisissä sekä harrastukseni että 
ammattini puolesta. Ilmailuliiton hallituksen jäsenenä haluan edistää ilmailun 
toimintaedellytyksiä Suomessa niin, että tulevaisuudessakin mahdollisimman monella 
suomalaisella on mahdollisuus harrastaa ilmailua itseään kiinnostavalla tavalla.  

Ilmavoimissa tekemäni uran lisäksi olen ollut myös harrasteilmailija. Aloitin Kuusankoskella 
1972 lennokkikerhossa, josta jatkoin Kouvolan Ilmailuyhdistyksen purjelentokurssille 1974. 
Lupakirjan sain täytettyäni 16 vuotta kesällä 1975. Harrastus jatkui moottorilentokurssille 
Uttiin, ja yksityislentäjän lupakirjan sain vuotta myöhemmin. Varusmiespalveluksen suoritin 
luonnollisesti ilmavoimissa Kauhavalla, jossa aloitin LentoRUK 53:lla lokakuussa 1978 ja 
jatkoin kadettikurssi 66:lle syksyllä 1979. Tämän jälkeen menin Rissalaan 
Hävittäjälentolaivue 31:een lentämään MIG-21bis:llä. Vuodet 1988–91 olin MiG-
esityslentäjänä. Viimeisen sooloesitykseni lensin Moskovassa Kubinkan tukikohdassa 
Neuvostoilmavoimien vuosipäivänä 16.8.1991.  

Sotakorkeakoulun jälkeen olin muutaman vuoden ajan ilmavoimien 
lentokoulutuspäällikkönä. Valitsin ja valmistelin ohjaajat Yhdysvaltoihin US Navyn F/A-18 
Hornet koulutukseen. Olin NAS Lemooressa Kaliforniassa Hornet-koulutusryhmän 
johtajana vuonna 1995, jonka jälkeen menin neljäksi vuodeksi Pirkkalaan ensimmäisen 
Hornet-laivueen komentajaksi. Syksyllä 1999 siirryin ilmavoimien esikuntaan ensin 
valmiuspäälliköksi ja sitten operaatiopäälliköksi jatkaen edelleen Hornetilla lentämistä. 
Pääesikunnassa olin vuoden 2004, ja siirryin sieltä vuodeksi Rovaniemelle Lapin 
lennoston komentajaksi. Rovaniemellä lensin kelpuutuksen Piper Chieftainiin ja aloin 
lentää reittilentoja monimoottorikoneella. Aloitin ilmavoimien komentajana elokuussa 2008. 
Syksyllä 2009 kävin Pilatus PC-12:n tyyppiteoriat Pilatuksen tehtaalla Sveitsissä, jonka 
jälkeen lensin tyyppikurssin sveitsiläisten lennonopettajien kanssa Suomessa. Jatkoin 
lentämällä reittilentoja Pilatuksella Suomessa sekä Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja 
Saksaan.  

Aloitin puolustusvoimain komentajana elokuussa 2014 ja jäi viiden vuoden määräajan 
jälkeen reserviin elokuussa 2019. Olen Ilmailuliiton hallituksen lisäksi Suomen Pyöräily 
Ry:n puheenjohtaja sekä muutamien yritysten hallitusten jäsen.  

Olen perehtynyt ilmatilanhallintaan toimiessani ilmavoimien valmiuspäällikkönä ja 
operaatiopäällikkönä sekä parhaillaan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ANS Finland) 
hallituksen jäsenenä. Ilmailuliitto hyötyy ilmatilanhallinnan syvällisestä ymmärtämisestä, 
sillä liiton pyrkimys on ilmatilan riittävyys eri ilmailulajien harrastamiseen ympäri Suomea.  

Minulla on kokemusta viranomaisyhteistyöstä ajalta, jolloin pääesikunnan 
valmiuspäällikkönä tein Ilmatieteenlaitoksen kanssa lentosäätä koskevia 
palvelusopimuksia. Ilmavoimien komentajana toimiessaan keskustelin Finavian johdon 
kanssa tulevan ilmailulain vaikutuksesta ilmaliikennepalvelujen kustannusrakenteeseen ja 
allekirjoitin kaupalliset sopimukset. Puolustusvoimien komentajana tein laajaa yhteistyötä 
eri ministeriöiden ja virastojen, liike-elämän ja järjestöjen sekä ulkomaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Toimiminen Ilmailuliiton hallituksessa on antanut minulle kattavan ja laajan näkemyksen 
harrasteilmailukentän nykyisestä tilanteesta ja haasteista. Pyrin edelleen tekemään 
parhaani tasapuolisesti suomalaisen harrasteilmailun kaikkien lajien hyväksi. 


