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Kuva kentälle päinKuva kentälle päin
Kentällä oli käytössä kaksi Kentällä oli käytössä kaksi 
kiitotietä: ensimmäinen  kiitotietä: ensimmäinen  
mikä oli tornin ohjauksessa  mikä oli tornin ohjauksessa  
sekä toinen mikä toimi sekä toinen mikä toimi 
melko vapaasti melko vapaasti 
pääkiitotiestä riippumatta. pääkiitotiestä riippumatta. 

Kentällä oli runsaasti Kentällä oli runsaasti 
muuta liikennettä: muuta liikennettä: 
pienkoneita, helikoptereita, pienkoneita, helikoptereita, 
mopuja ja olipa yksi mopuja ja olipa yksi 
ilmalaivakin.ilmalaivakin.



Hinaustavat Hinaustavat -- lekoalekoa
Molemmat hinaustavat Molemmat hinaustavat 
olivat käytössä. Koulu lensi olivat käytössä. Koulu lensi 
vintturista mäkeä (6vintturista mäkeä (6--10 10 
min) ja kaukomatkaajat min) ja kaukomatkaajat 
ottivat lekoja. Syy noihin ottivat lekoja. Syy noihin 
lekohinauksiinkin selvisi lekohinauksiinkin selvisi 
pienten keskustelujen pienten keskustelujen 
jälkeen. Hyvällä tuurilla jälkeen. Hyvällä tuurilla 
saavat 2000 jalan saavat 2000 jalan 
kattokorkeuden, kattokorkeuden, 
normaalisti on vähemmän.normaalisti on vähemmän.

Normaalia on, että koulua Normaalia on, että koulua 
lennetään yli 100 keikkaa lennetään yli 100 keikkaa 
pelkästään mäenlaskusta pelkästään mäenlaskusta 
johtuen. Tiimaa ei meinaa johtuen. Tiimaa ei meinaa 
kertyä riittävästi lupakirjaa kertyä riittävästi lupakirjaa 
varten.varten.



Syy alhaiseen Syy alhaiseen 
lentokorkeuteenlentokorkeuteen

Dusseldorfin Dusseldorfin 
lähestymisreitti menee lähestymisreitti menee 
juuri kentän vierestä. juuri kentän vierestä. 
Lensivät paljon Lensivät paljon 
matalammallakin, mitä matalammallakin, mitä 
kuvan kone.kuvan kone.



Hinaustavat Hinaustavat -- vinttaustavinttausta
Vinttaus toimi samalta Vinttaus toimi samalta 
radalta, mistä radalta, mistä 
lekohinauksetkin. Homma lekohinauksetkin. Homma 
toimi niin, että kentän toimi niin, että kentän 
starttipäässä oli starttipäässä oli 
starttivalvoja (joka starttivalvoja (joka 
tarpeen mukaan keskusteli tarpeen mukaan keskusteli 
lennonjohdon kanssa), lennonjohdon kanssa), 
joka huolehti, että kaikki joka huolehti, että kaikki 
tulee kirjatuksi ylös ja ettei tulee kirjatuksi ylös ja ettei 
lähdöt satu juuri lähdöt satu juuri 
ruuhkaisimpaan aikaan. ruuhkaisimpaan aikaan. 

Itse vintturi oli ihan Itse vintturi oli ihan 
normaali kahdella kelalla normaali kahdella kelalla 
varustettu kuormavarustettu kuorma--auton auton 
lavalle rakennetu viritys. lavalle rakennetu viritys. 
Hyvänä asiana pisti Hyvänä asiana pisti 
silmään, että kaikki silmään, että kaikki 
vaaralliset pyörivät kelat vaaralliset pyörivät kelat 
oli hyvin suojattu pelleillä.oli hyvin suojattu pelleillä.



Vielä vintturiaVielä vintturia

TakaaTakaa Vähän laajemminVähän laajemmin



Vintturin ohjaamoVintturin ohjaamo

Ohjaamo oli varsin Ohjaamo oli varsin 
pelkistetty. Sitäkään en pelkistetty. Sitäkään en 
katsonut, että oliko katsonut, että oliko 
automaatti vaiko automaatti vaiko 
manuaali. Vinttauksen manuaali. Vinttauksen 
aikana ei kuitenkaan aikana ei kuitenkaan 
käydä minkäänlaista käydä minkäänlaista 
radiokeskustelua vaan radiokeskustelua vaan 
homma perustuu hyvään homma perustuu hyvään 
tuntumaan. Vinttaaja tuntumaan. Vinttaaja 
kertoi, että hän katsoo kertoi, että hän katsoo 
mikä kone on lähdössä mikä kone on lähdössä 
sekä tarkistaa tuulen. Sen sekä tarkistaa tuulen. Sen 
jälkeen ainoastaan seuraa jälkeen ainoastaan seuraa 
kuinka kone nousee kuinka kone nousee 
säätäen sen mukaan säätäen sen mukaan 
hanikoita.hanikoita.



KenttäautoKenttäauto

Varsin mielenkiintoinen Varsin mielenkiintoinen 
havainto oli, että havainto oli, että 
kenttäautoksi oli valittu MB kenttäautoksi oli valittu MB 
300D Automatic. Auto 300D Automatic. Auto 
itsessään oli ehkä vielä itsessään oli ehkä vielä 
huonommassa kunnossa huonommassa kunnossa 
kuin KIY:n vanha MB. kuin KIY:n vanha MB. 
Huomioitavaa tässä Huomioitavaa tässä 
yksilössä on kuitenkin se, yksilössä on kuitenkin se, 
että katolle oli asennettu että katolle oli asennettu 
addadd--in paketti tapsin in paketti tapsin 
hakua varten. Itse hakua varten. Itse 
asennustyön jälki vastasi asennustyön jälki vastasi 
täsmälleen samaa laatua täsmälleen samaa laatua 
mikä on käytössä mikä on käytössä 
ilmeisesti ilmailukerhoissa ilmeisesti ilmailukerhoissa 
globaalisti.globaalisti.



AddAdd--in asennusin asennus
Eli raa’asti pultilla läpi. Ei Eli raa’asti pultilla läpi. Ei 
se auto siitä enää komistu! se auto siitä enää komistu! 

Myöskin hitsauksessa oli Myöskin hitsauksessa oli 
käytetty ilmeisesti käytetty ilmeisesti 
vastaavia vastaavia 
kastematopuikkoja, mitä kastematopuikkoja, mitä 
löytyy EFRA:n hallilta.löytyy EFRA:n hallilta.

Langan tarkistusta varten Langan tarkistusta varten 
laitettiin tankoon normaali laitettiin tankoon normaali 
nostokoukku (jompaan nostokoukku (jompaan 
kumpaan päähän) ja tapsi kumpaan päähän) ja tapsi 
nostettiin soljumaan nostettiin soljumaan 
koukun läpi. Autolla koukun läpi. Autolla 
ajettiin hiljaa ja seurattiin ajettiin hiljaa ja seurattiin 
missä lanka maassa missä lanka maassa 
juoksee. juoksee. 



Toiminta yleensäToiminta yleensä
Toiminta kentällä ei eroa Suomen Toiminta kentällä ei eroa Suomen 
vastaavasta. Tapsit haetaan autolla, vastaavasta. Tapsit haetaan autolla, 
normaalit vinttaukset ja laskut. Ei normaalit vinttaukset ja laskut. Ei 
mitään erikoista. mitään erikoista. 
Koneissakaan ei ollut mitään superKoneissakaan ei ollut mitään super--
hienoja elektroonisia vimpaimia. hienoja elektroonisia vimpaimia. 
Laskimet olivat tasoa WP3 tms.Laskimet olivat tasoa WP3 tms.
Lentämistä tehtiin lentämisen vuoksi.Lentämistä tehtiin lentämisen vuoksi.
Toiminta veti paikalle koko ajan Toiminta veti paikalle koko ajan 
siviilejä, eli kyllä harrastuksella siviilejä, eli kyllä harrastuksella 
selkeästi vetovoimaa on selkeästi vetovoimaa on –– ainakin ainakin 
täällä.täällä.



Traktorilla koneet päähänTraktorilla koneet päähän

No, ehkä yksi erikoinen No, ehkä yksi erikoinen 
piirre johtuen pehmeästä piirre johtuen pehmeästä 
nurmikentästä oli, että nurmikentästä oli, että 
koneet noudetaan laskun koneet noudetaan laskun 
jälkeen traktorilla. Ainakin jälkeen traktorilla. Ainakin 
ne, mitkä laskivat vähän ne, mitkä laskivat vähän 
pidemmälle.pidemmälle.



KalustoaKalustoa

ASK21, DG, Kutosia. Suurin osa hyvistä ASK21, DG, Kutosia. Suurin osa hyvistä 
koneista oli privaattiomistuksessa. koneista oli privaattiomistuksessa. 
Kerholla oli lähinnä koulukoneet ja Kerholla oli lähinnä koulukoneet ja 
harjoituskoneet ja yksi/kaksi parempaa harjoituskoneet ja yksi/kaksi parempaa 
konetta. En nähnyt hallissa muita koneita konetta. En nähnyt hallissa muita koneita 
ja ei tullut kysyttä montako konetta oli ja ei tullut kysyttä montako konetta oli 
taivaalla.taivaalla.



HallistaHallista
Yllätys oli suuri, kun Yllätys oli suuri, kun 
käväisin pois lähtiessä käväisin pois lähtiessä 
vielä hallin sisällä. vielä hallin sisällä. 
Taifun:han sieltä köytyi. Taifun:han sieltä köytyi. 
Ja aika lailla vastaavassa Ja aika lailla vastaavassa 
kunnossa, mikä KIY:n kunnossa, mikä KIY:n 
Taifun. Oikeastaan KIY:n Taifun. Oikeastaan KIY:n 
Taifun ei häpeä tälle Taifun ei häpeä tälle 
yhtään.yhtään.

Koneita ripusteltiin Koneita ripusteltiin 
kattoon kuvassa kattoon kuvassa 
näkyvillä kisko/talja näkyvillä kisko/talja 
virityksillä. Ei pelkästään virityksillä. Ei pelkästään 
purtsikoita, vaan purtsikoita, vaan 
moputkin nousivat kiltisti moputkin nousivat kiltisti 
kattoon odottamaan kattoon odottamaan 
seuraavaa lentoa.seuraavaa lentoa.



Hallista /2Hallista /2



Hallista /3Hallista /3
Huoltotilat olivat myös Huoltotilat olivat myös 
erinomaiset. Nurkasta erinomaiset. Nurkasta 
löytyi toimiva (hyvä) löytyi toimiva (hyvä) 
metallisorvi, eikä metallisorvi, eikä 
muistakaan työkaluista muistakaan työkaluista 
näyttänyt olevan näyttänyt olevan 
puutetta. Kaikki tosin oli puutetta. Kaikki tosin oli 
laitettu omille paikoileen laitettu omille paikoileen 
käytön jälkeen. käytön jälkeen. 
Ihmeellinen käytäntö ;Ihmeellinen käytäntö ;--))



Muuta liikennettäMuuta liikennettä

Muutakin liinennettä oli, kuten Muutakin liinennettä oli, kuten 
mainitsin. Jos purjelento vaatii mainitsin. Jos purjelento vaatii 
maahenkilökuntaa onnistuakseen, niin maahenkilökuntaa onnistuakseen, niin 
ei se tuo ilmalaivailukaan ihan vähällä ei se tuo ilmalaivailukaan ihan vähällä 
porukalla ilmaan nouse. Maassa näkyy porukalla ilmaan nouse. Maassa näkyy 
ainakin kymmenkunta valkopukuista ainakin kymmenkunta valkopukuista 
apumiestä.apumiestä.

Taitaisi meiltä loppua aktiiviset Taitaisi meiltä loppua aktiiviset 
kerholaiset ja siten laiva seistä kerholaiset ja siten laiva seistä 
jököttäisi maassa kaiken aikaa.jököttäisi maassa kaiken aikaa.


