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Turvallisuustiedote Ilmailu 18.5.2015 

 

 

Turvallisuudesta purjelentotoiminnassa 

 
Syksyllä 2014 julkaistiin laaja harrasteilmailun 

riskikartoitus ja marraskuussa 2014 käynnistet-

tiin vuoden 2015 loppuun jatkuva Harrasteil-

mailun turvallisuusprojekti. 

 

Yhtenä projektin toimenpiteenä on aloitet-

tu harrasteilmailun poikkeatietojen ana-

lysointiyhteistyö yhdessä Suomen Ilmailu-

liiton (SIL) ja Suomen Moottorilentäjien 

Liiton (SMLL) kanssa. 

 

Liittojen nimeämät 

vapaaehtoiset, ko-

keneet ilmailijat 

analysoivat luot-

tamuksellisesti ja 

yhteisellä sopimuk-

sella määritettyjen 

pelisääntöjen mu-

kaisesti Ilmailu-

määräys Gen M1-

4:n mukaisten len-

toturvallisuusilmoi-

tusten pohjalta 

koottuja tapaus-

koosteita. Ana-

lysoinnin tulokset 

hyödynnetään tur-

vallisuustiedotteis-

sa, koulutusmate-

riaaleissa ja muussa turvallisuustiedottamises-

sa. 

 

Tällä yhteistyöllä vastataan harrasteilmailijoilta 

saatuun toiveeseen saada enemmän tietoa 

poikkeamaraportoinnista, kannustetaan entises-

tään kehittämään raportointikulttuuria ja paran-

tamaan harrasteilmailun turvallisuutta. 

 

Tämän tiedotteen sisältö pohjautuu analysoitui-

hin purjelennon lentoturvallisuusilmoituksiin ja 

SIL-SMLL-Trafi-yhteistyöhön.  

 

Tässä yhteydessä Trafi esittää kiitokset 

analysointityöhön osallistuneille vapaaeh-

toisille. 

 
 

 

 
 

Naapurin tontille vahingossa tai  
huonon suunnittelun seurauksena 

 
Purjelentoa ei aina voi suunnitella lähdöstä las-

kuun, mutta yrittää kuitenkin pitäisi. Sään tut-

kimiseen riittää puhtia lähes kaikilta, mutta olisi 

hyvä tutustua myös ilmatilan rajoituksiin kun-

nolla. 

 

Viime vuosina tapahtuneissa purjekoneiden il-

matilaloukkauksis-

sa on kahta tyyp-

piä, joista toinen 

on lennolla tapah-

tuneesta inhimilli-

sestä navigointivir-

heestä johtuva – 

hyvässä nostossa 

noustaan valvot-

tuun ilmatilaan, 

suunnistetaan huo-

limattomasti tai 

sitten tuuli painaa 

sivusta sisään naa-

purin alueelle. 

Hanki hyvä suun-

nistuslaite, mutta 

pidä myös kartta 

käsillä! 

 

Toinen tapa päästä selittämään valvottuun tai 

rajoitettuun ilmatilaan joutumista on huono tu-

tustuminen notameihin ja nyttemmin TSA-

alueiden aktiivisuuteen. Muutamassa tapauk-

sessa lentäjä oletti lennonjohdon olevan kiinni 

ja jatkoi lentoa TMA-alueelle ilman selvitystä. 

Yhdessä näistä tornin jakso oli poimittu suun-

nistuslaitteen slovenialaisesta tiedostosta – vää-

rinhän se siellä oli.  

 

Ennen valvotun ilmatilan rajaa ota yhteyttä 

lennonjohtoon varmuuden vuoksi aina. 

 

TMA voi olla aktiivinen vaikkapa jotakin liikelen-

tokonetta varten, ja Ilmavoimat lentää myös 

poikkeuksellisina aikoina. Bulletiinit ja AUP:n voi 

tutkia jo edellisenä iltana kaikessa rauhassa. 

TSA-alueisiin voi kuitenkin tulla muutoksia kes-
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ken päivän, joten parasta varmistaa lennonjoh-

dolta. 

 
Yhteentörmäysten välttäminen 

 
Purjekoneissa on nykyisin kiitettävästi yhteen-

törmäyksen estämiseen tarkoitettuja FLARM-

laitteita. Ne eivät kuitenkaan poista hyvän tä-

hystämisen tarpeellisuutta. Koneissa on nykyi-

sin elektroniikkaa näpelöitäväksi ja katsottavak-

si jo vähän liikaakin. Huomio kiinnittyy helposti 

kaikenlaisiin näyttöihin ja ilmatilan tarkkailu jää 

liian vähälle huomiolle.  

 

Yksi huolestuttava tapa purjelennossa on ku-

vaaminen lennon aikana yksipaikkaisesta ko-

neesta käsikäyttöisellä kameralla tai videoka-

meralla. Juuri ja juuri voi pitää hyväksyttävänä 

hyvin koneen sisälle hyvin kiinnitetyn jatkuvasti 

kuvaavan kameran käyttöä. Hyvä kiinnitys tar-

koittaa eteenpäin 9g:n kestävyyttä. Koneen 

ulkopuolelle taas ei saa kiinnittää mitään ilman 

valmistajan ohjeita. Vauhdissa irtoava kamera 

tekee loven myös koneeseen, ei vain kukka-

roon. 

 

Huolimattomuutta lentoonlähtö- ja  
lähestymistarkastuksissa  

 
Lentoonlähtötarkastuksissa jää liian usein lento-

jarrujen tai kuomun lukitus auki. Tämä saattaa 

johtaa vakavaan onnettomuuteen tai vaaratilan-

teeseen. Jotkut kouluttajat opettavat toiminta-

tavat kuomun auetessa lennon aikana. Se kan-

nattaa kaikkien ottaa ohjelmaan – useimmissa 

tapauksissa kannattaa antaa kuomun mennä ja 

tulla tukka hulmuten ehjänä laskuun. 

 

On hyvä ottaa tavaksi kokeilla vielä kerran len-

tojarrujen ja kuomun lukitus juuri ennen kuin 

näytät merkin ”valmis” siivenkärkimiehelle. 

 

Lähestymisessä taas unohtuu usein laskuteli-

neen ulosotto tai lukitus.  

 

Lentoonlähtöön, lähestymiseen ja apu-

moottorin käyttöön on suositeltavaa käyt-

tää tarkastuslistaa.  

 

Pakollisiin varustuksiin kuuluva tarkastuslista on 

useimmiten kiinnitetty koneessa sivuseinälle 

näkymättömiin. Parempi tapa olisi panna se 

reilusti mittaritauluun tai muuten esille. Listan 

tarve korostuu kun käytössä on monimutkainen 

laskusiivekkeillä, nostettavalla laskutelineellä ja 

apumoottorilla varustettu kone. 

 

Maastolaskupäätös ajoissa 
 

Kaikkein huolestuttavin joukko ilmoitetuista 

vaaratilanteista viime vuosilta oli suuri määrä 

pakotettuja maastolaskuja. Näissä tapauksissa 

oli jouduttu laskukelvottoman tai huonosti las-

keutumiseen soveltuvan maaston päällä mata-

lalle useimmiten loppuliidossa kentälle kilpailuti-

lanteessa.  

 

Viime vuosien pakotetuista mastolaskuista sel-

vittiin hyvällä onnella ilman henkilövahinkoja, 

mutta useita koneita menetettiin. Parissa tapa-

uksessa koneen loppuliukulaskin näytti positiivi-

sia lukemia, mutta laskevat ilmavirtaukset ja 

vastatuuli johtivat onnettomuuteen. Laskimen 

väärä toiminta ei kuitenkaan ole pätevä selitys.  

 

 

 

Laskevat ilmavirtaukset kuuluvat purjelen-

tosäähän, eikä riittävistä marginaaleista 

ole syytä tinkiä!  

 

Purjelentokentät Suomessa sijaitsevat hiekka-

kankailla, ja pellot ovat yleensä kaukana. Siksi 

maastolaskupäätös tai apumoottorin käynnistys 

on tehtävä ajoissa. Kilpailujen järjestäjien on 

myös ymmärrettävä käyttää riittävän korkealle 

asetettua maalilinjaa ja välttää mahdollisuuksi-

en mukaan huonoa maastoa loppuliitolinjalla. 

 

Apumoottorilla varustetuille koneille sattui usei-

ta maastolaskuun johtaneita moottorihäiriöitä. 

Painavan motorisoidun purjekoneen maastolas-

ku on varsin riskialtis ja siitä tulee helposti hen-

genvaarallinen, mikäli päätös käynnistämisestä 

ja mahdollisen moottorihäiriön jälkeisestä pak-

kolaskusta tehdään myöhään.  

 

On syytä ymmärtää, ettei moottori mis-

sään olosuhteissa anna täyttä turvaa las-

kukelvottoman maaston yläpuolella lennet-

täessä.  
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Aiheesta lisää:  

http://www.tolppagliding.com/ykkoestolppa/tur

bolla 

 

Jotakin ilahduttavaa on myös ilmassa 

Joissakin kerhoissa on ymmärretty vaara- ja 

poikkeustilanteiden raportoinnin merkitys juuri 

niin kuin pitääkin: ilmoittamalla pienistä ja suu-

rista poikkeamista lentotoiminnassa edistää 

merkittävästi lentoturvallisuutta. Pilottipojasta 

tai -tytöstä saattaa tuntua ikävältä ”tunnustaa” 

omia virheitä ja vahinkoja, mutta pureutumalla 

ajoissa näiden pienten mokien syihin saatetaan 

hyvässä tapauksessa estää lento-

onnettomuuden tapahtuminen. Olemme kaikki 

samassa veneessä luomassa hyvää ilmailuta-

paa. 

 

Vaaratilanne- tai poikkeamaraportin kirjoittami-

nen on helppo nakki: 

 

 Ohjeet ja itse ilmoituspohjan löydät lin-

kistä: 

http://www.trafi.fi/tietopalvelut/analyysi

toiminta/raportointi 

 

 Vapaaehtoinen ilmoitus tehdään samalla 

lomakkeella, jossa on yläreunassa valit-

tavana vapaaehtoinen ilmoitus. Tällöin ei 

välttämättä tarvitse ilmoittaa nimiä. Gen 

M1-4-mukaisissa tapauksissa tai kun et 

ole varma kummasta on kyse, täytä kui-

tenkin pakollinen ilmoitus. 

 Kaikki ilmoitukset käsitellään Trafissa 

luottamuksellisesti. Tavoitteena on tehdä 

harrasteilmailun analysointiyhteistyöstä 

pysyvä käytäntö niin, että jatkossakin 

harrasteilmailun tietoja ovat analysoi-

massa ilmailuyhteisön nimeämät harras-

tajat.  

Lisätietoa raportoinnista, luottamuksellisuudes-

ta ja just culturesta löydät Trafin nettisivuilta 

sekä mm. ilmailun turvallisuuden vuosikatsauk-

sesta 2014. 

http://katsaukset.trafi.fi/e-

julkaisut/suomen_ilmailun_tila_2014/ 

Harrasteilmailun turvallisuusprojektin 
eteneminen 

  

Lisätietoa harrasteilmailun turvallisuusprojektin 

etenemisestä saa projektin nettisivuilta 

http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turv

allisuus. 

Turvallista ja elämyksellistä  

purjelentokautta 2015! 

 

 

Lisätiedot:  
 

 SIL / purjelentotoimikunnan turvallisuus-

ryhmä: Tapio Kimanen, Hannu Halonen, 

Kimmo Niemelä 

 Trafi / erityisasiantijat Jukka Hovi ja Ari 

Vahtera 
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