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1. Yleistä 
Tämä asiakirja on Part-NCO NCO.SPEC.105 kohdan b) mukainen tarkastuslista, joka on laadittu 
erillisen riskiarvion perusteella komission asetuksessa 965/2012 vaaditulla tavalla. 

1.1. Soveltamisala ja toiminnan kuvaus 
ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (a) 

Tätä toimintakäsikirjaa ja vakiotoimintamenetelmiä sovelletaan kaikessa XXXX ry:n harjoittamassa 
laskuvarjohyppytoimintaan liittyvässä erityislentotoiminnassa (hyppylennoilla). Toiminta on 
normaalia yhdistysmuotoista laskuvarjohyppytoimintaan liittyvää lentotoimintaa. 
Hyppytoiminnassa noudatetaan Suomen Ilmailuliiton laskuvarjotoimikunnan suosituksia ja 
rajoituksia. Lentotoimintaa harjoitetaan vain Suomessa ja vain hyväksytyiltä lentopaikoilta, jotka 
täyttävät lentokäsikirjan vaatimukset. Kaikessa lentotoiminnassa noudatetaan hyvää ilmailutapaa. 
Lentäjän on käytettävä kaikilla hyppylennoilla pelastusvarjoa. 

XXXX suorittaa kaikki laskuvarjohyppylennot Part-NCO vaatimusten mukaisesti, SPO.GEN.005 (c) (2) 
kohdan poikkeuksen mukaisesti. Kaikki hyppylennoille osallistuvat ovat yhdistyksen äänivaltaisia 
jäseniä, lukuun ottamatta lentoja, jotka ovat lentotoiminta-asetuksen 6 artiklan 4a. kohdan c) 
alakohdan mukaisesti pieni osa organisaation toimintaa (marginal activity). Marginaalista toimintaa 
voidaan harjoittaa enintään kuutena päivänä kalenterivuoden aikana, ja toimijan on ilmoitettava 
sitä koskevat tiedot Liikenteen turvallisuusvirastolle viraston antamien ohjeiden mukaisesti. 

1.2. Miehistövaatimukset 
 Lentäjät 

ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (c) 

- Käyttöoikeudellinen PPL(A) tai korkeampi lupakirja 
- SEP(land)-luokkakelpuutus (matkustajankuljetusoikeus voimassa) 
- Eroavuuskoulutus vakiokierrospotkuria varten 
- Perehdytyskoulutus Cessna 182 OH-SUN -lentokoneeseen (1-2 koululentoa) 
- Voimassa oleva luokan 1 tai 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus 
- Voimassa olevien lentotoimintaa koskevien yleisten (mm. SERA, Part-NCO) vaatimusten 

tunteminen, sekä erityislentotoimintaa koskevan NCO.SPEC:n tunteminen 
- Paikallisten menetelmien (ml. paikallissopimus) tunteminen ja tärkeimpien kohtien osaaminen 
- Perehdytys laskuvarjohyppytoimintaan ja hyppylentotoimintaan 
- Pelastusvarjon käyttökoulutus 
- Vähintään 200 lentotuntia lentokoneilla 

 Tehtäväasiantuntijat 
ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (d) 

- Laskuvarjohypyn suorittamiseen tarvittava, soveltuva koulutus 
- NCO.SPEC.120 ja NCO.SPEC.PAR.105 vaatimusten tunteminen 
- Vuosittainen turvallisuusohjeistus saatu ennen toiminnan aloittamista 
- Porin lentoaseman ja XXXX yhteistoimintasopimuksen tunteminen, jos kyseessä on muu 

hyppääjä kuin tandem-oppilas 
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1.3. Kalusto, tilat ja alueet 
 Lentokone Cessna 182 OH-SUN (hyppykone) 

ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (b) 

Hyppylennoilla käytetään XXXXn omistamaa Cessna C182Q -lentokonetta OH-SUN (s/n 182 65392).  

Koneessa on seuraavat muutokset ja lisävarusteet standardiversioon verrattuna: 

- Muutostyölupa 31.08.1994: Oikeanpuoleinen ovi muutettu yläreunasta saranoiduksi 
hyppyoveksi, lattiaan kiinnitetty pakkolaukaisuteline, oikean pääpyörän päälle lisätty 
lisäastinlauta. Suurin sallittu hyppääjien määrä astinlaudalla 2 henkeä. 

- Muutostyölupa 03.02.1997: Hinausvarustus, hinauskytkin Cessna P/N 0500228-2. Kone ei täytä 
hinaustoiminnan konfiguraatiovaatimuksia ja hinauskytkintä ei saa käyttää hinaustoimintaan. 

- STC SA2382NM Flap gap seal kit installation 
- STC SA03608AT Trolltune MTOW increase 
- STC SA00152WI IO-550D installation 
- STC SA2586NM EDM 830 installation 
- STC SA00432SE JPI Fuel flow transducer installation 

 Laskuvarjokerhon tilat 
ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (g) 

Hyppykerho sijaitsee Porin lentoaseman pohjoislaidalla, rullaustien T varrella. Kerholla on 
käytettävissä tietokone internetyhteydellä sekä tulostin lennonvalmistelua varten. Lentokoneen 
papereita (”koneen kirjaa”) sekä avaimia säilytetään XXXX. 

Tiloista löytyvät ensiapuvälineet, ilmailu-VHF-käsiradio ja ns. maahenkilön puhelin (02 xxxxx) 

 Toimintaan käytettävät alueet maassa 
Normaalitoiminnassa hyppääjät käyttävät laskeutumisalueenaan hyppykerhon, rullaustien, kiitotien 
17 jatkeen ja kenttäalueen reuna-aidan rajaamaa aluetta. Muiden alueiden käyttämisestä on 
sovittava erikseen lennonjohdon kanssa, tai lähilennonjohdon ollessa suljettuna, hyppykoneen 
päällikön kanssa. 

Alastuloalue on merkitty lentokoneen GPS-järjestelmään reittipisteellä ”DZ PORI” (N612749 
E0214813) 
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 Toimintaan käytettävät alueet ilmassa 
Porin lennonjohdon ollessa auki hyppykone selvitetään normaalisti Porin harjoitusalueelle 21 
(EFTRAPO21), jonka sivurajat ovat yhtenevät lähialueen (CTR) kanssa. Jos korkeuden kerääminen 
edellyttää esimerkiksi sään kiertämistä em. alueen ulkopuolelta, siihen on saatava erillinen selvitys. 

 

Jos muuta ei ole ilmoitettu, kaikki hyppääjien pudotukset Porin lentoasemalle on tehtävä Porin 
harjoitusalueen 35 (EFTRAPO35) sisäpuolelta. Harjoitusalue 35 on pääkiitotien suuntaan kallistettu 
neliön muotoinen alue, jonka sivun pituus on 3,5 nm. Hyppykerholta mitaten alue ulottuu kaikkiin 
ilmansuuntiin vähintään 1,5 nm päähän. 

Lentäjä on vastuussa hyppääjille annetun hyppyluvan peruuttamisesta ja/tai ilma-aluksen suunnan 
muuttamisesta, jos on ilmeinen vaara siitä, että hyppääminen tapahtuisi ko. harjoitusalueen 
ulkopuolelta. Alueen kulmapisteet on merkitty lentokoneen GPS:ään pinkein palloin (valkoiset 
väliviivat eivät normaalisti ole näkyvissä): 
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2. Suoritusarvotiedot 
ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (e) 

Oheiset suoritusarvot on laskettu parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan yhdistäen Cessna 
C182Q lentokäsikirjan (D1087-13) sekä lisätyyppihyväksyntien FAA SA00152WI ja SA03608AT 
sisältämät suoritusarvotiedot. 

2.1. Lentoonlähtö 
MTOW-korotukseen liittyvä käsikirjaliite määrittelee lentoonlähdön suoritusarvot ns. lyhyen kentän 
mukaan oheisella tavalla. Käytettävissä olevan lentoonlähtömatkan (TODA) on oltava vähintään 50 
jalan esteiden ylittämiseen vaadittu matka. Normaaliolosuhteissa (max 30 astetta, QNH vähintään 
950 hPa) Porissa (EFPO) tähän riittää 2035 ft = 620 m. 

Silloin kun käytettävissä oleva lentoonlähtömatka on vähintään kaksinkertainen vaadittuun 
lentoonlähtömatkaan verrattuna, lentoonlähtö voidaan tehdä normaalilla menetelmällä ja myös ns. 
rolling takeoff on mahdollinen. 

Turvallisuussyistä lentoonlähtö tulee porissa suorittaa kiitotien 12 päästä (rullaustie A) tai kiitotieltä 
30 risteyslentoonlähtönä rullaustien E kohdalta. Tästä voidaan kuitenkin liikenne tai muista 
erityisistä syistä tilapäisesti poiketa, ja lentoonlähtö voidaan suorittaa myös risteyslentoonlähtönä 
odotuksesta B kiitotieltä 12, tai odotuksesta D kiitotieltä 30. Niin kutsutun poikkikiitotien 17/35 
käyttö edellyttää kuitenkin aina käsikirjan mukaista lyhyen kentän lentoonlähtötekniikkaa, jotta 
mahdollisen moottorihäiriön sattuessa ”pelivaraa” jää riittävästi. 
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2.2. Nousu 
MTOW-korotus nostaa parhaan nousunopeuden nopeuksia 3-4 solmua lentokäsikirjan arvoja 
suuremmiksi. Tehokkaampi moottori nostaa samoja nopeuksia edelleen 1-2 solmulla. MTOW-
korotus alentaa nousukykyä (RoC) 11-35 % tilanteesta riippuen, ja vastaavasti tehokkaampi 
moottori nostaa suorituskykyä 15-60 % tilanteesta riippuen. Yhdistetyt arvot on esitetty oheisessa 
taulukossa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polttoaineenkulutus nousun aikana vaihtelee korkeudesta ja käytetystä tehosta riippuen välillä 18-
24 GPH kun seos on rikas. Normaali lentoonlähtö, nousu täydellä kuormalla 13000 jalkaan, 
hyppääjien pudottaminen ja korkeuden vähennys kuluttaa polttoainetta noin 7-8 USG. 

Normaali nousu tehdään lentoonlähdön jälkeen korkeintaan 25” tehoasetuksella, jonka käyttöön 
lentokäsikirjassa ei ole nousun suoritusarvotaulukoita (käytettävällä lentonopeudella). Seos 
laihennettuna 75 % teholla kulutus on oheisen taulukon arvojen mukainen. Hyppylennolla ei 
normaalisti voida laihentaa seosta näin rajusti, ja lentäjän on varauduttava suurempaan 
kulutukseen: 

 

Press 
Alt 

Climb 
speed Rate of Climb 

Ft KIAS -20 °C 0 °C 20 °C 40 °C 

SL 83 1175 1080 1029 973 
2000 82 1074 990 939 888 
4000 81 977 893 846 795 
6000 81 876 799 752 710 
8000 80 779 706 663 621 
10000 80 678 612 574 --- 
12000 79 576 523 485 --- 
14000 79 484 429 --- --- 
16000 78 392 --- --- --- 
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2.3. Laskeutuminen 
Koneeseen tehdyt muutostyöt eivät käsikirjaliitteiden mukaan vaikuta laskeutumisen 
suoritusarvoihin, ja suoritusarvoina käytetään lentokäsikirjassa julkaistuja arvoja. On kuitenkin 
otettava huomioon, että moottorivaihdon vuoksi laippojen liikealue on rajoitettu 0-35° välille, eikä 
40° laippa-asetusta voi valita. 

Käsikirjassa ei ole julkaistu suoritusarvoja muille laippa-asennoille. Silloin kun käytettävissä oleva 
laskeutumismatka (LDA) on vähintään kaksinkertainen vaadittuun laskeutumismatkaan verrattuna, 
laskeutuminen voidaan tehdä päällikön harkinnan mukaan myös 0-20° laippa-asetuksella. 

Tyhjällä koneella (etummaisilla massakeskiöasemilla) yli 20° laippa-asetuksen käyttämistä 
laskeutumiseen on syytä välttää, jos se suoritusarvojen puolesta on mahdollista. 

 

 

Ylipainolaskeutumisen (koneen paino 2950-3100 lbs) suoritusarvoja ei ole julkaistu. Lentäjän on 
syytä varautua normaalia pidempiin laskumatkoihin. 
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3. Toimintamenetelmät 
ref. GM NCO.SPEC.105 Checklist (f) 

3.1. Lentotoimintamenetelmät 
Lentokonetta käytetään normaalisti lentokäsikirjan (POH/AFM) ja sen liitteiden mukaisesti, kaikki 
rajoitukset huomioon ottaen. Hyppykoneen muutostöistä ja lisätyyppihyväksynnistä johtuen 
lentäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota eri muutosten aiheuttamiin toimintarajoituksiin ja 
tarkastusvaatimuksiin. Hyppääjät eivät tee päätöksiä lentotoiminnasta eivätkä pyri vaikuttamaan 
ilma-aluksen päällikön päätöksentekoon lentotoiminnan aloittamisen tai jatkamisen osalta! 

Seuraavat lisämenetelmät ovat käytössä hyppytoiminnassa: 

 Lyhennetty lentoa edeltävä tarkastus 
Koneen päällikön ei tarvitse tehdä täyttä lentoa edeltävää tarkastusta saman toimintapäivän 
lentojen välissä, jos ne tapahtuvat korkeintaan kolmen tunnin välein. Lyhennetyssä tarkastuksessa 
päällikön on kuitenkin vähintään tarkastettava: 

- vetoaisa on irrotettu nokkatelineestä 
- moottoripelleissä ei näy nestevuotoja eikä jäähdytysaukoissa merkkejä linnuista (pesät, käytä 

tarvittaessa taskulamppua) 
- ohjainpintojen kunto ja polttoainekorkkien sulkeminen visuaalisesti 

 Hyppääjien kuormaus koneeseen ja koneen käynnistäminen 
Lentokone on aina pysäköitävä tai pysäytettävä poispäin hyppääjistä niin, että hyppääjät voivat 
lähestyä konetta takaoikealta. Kuormauksen aikana hyppääjien tulee pysytellä siiven streevan 
takapuolella, ellei lentäjän kanssa erikseen muuta sovita (esimerkiksi uloshypyn harjoittelua 
varten). Jos hyppääjät liikkuvat streevan etupuolella, lentäjän on varmistettava, että päävirta on 
katkaistu, seos on laihalla ja magneetot OFF-asennossa. 

Lentokoneessa käytetään normaalisti jäykkiä öljylaatuja, ja riittävän pitkä lämmityskäyttö kylmällä 
moottorilla on tarpeen. Alle +5 C° moottoria ei koskaan saa käynnistää ilman esilämmitystä. 

Koneen käynnistykseen antaa luvan pokan vanhin, joka valvoo käynnistyksen koneen ulkopuolelta. 
Koneessa on aina käytettävä varoitusvaloa (beacon) kun sytytysvirta on kytketty. Pokan vanhin 
nousee koneeseen vasta, kun moottori on käynnistynyt. Muita ulkopuolisia ei saa olla koneen 
välittömässä läheisyydessä käynnistyksen yhteydessä, tai kun moottori käy. 

Jos konetta kuormataan pokien välillä moottori käyden, lentäjän on rullattava selvästi uuden pokan 
ohitse, ja käännettävä kone niin, että poka voi lähestyä konetta luontevasti oikeasta takasektorista. 
Tämä voi edellyttää U-käännöksen tekemistä rullaustiellä. Konetta ei saa lastata moottori käydessä 
niin, että hyppääjät kiertävät koneen päästäkseen hyppyovelle. Moottori käydessä suoritetun 
kuormauksen aikana päällikön tulee valvoa kuormausta, eikä päällikkö saa suorittaa muita tehtäviä 
tänä aikana. Rullaustieltä kuormaukseen on saatava lennonjohdon lupa. 

 Massa ja massakeskiö 
Laskuvarjohyppylentoa ei saa aloittaa, jos päälliköllä ei ole käytettävissä massa- ja 
massakeskiölaskelmaa, josta ilmenee koneen paino ilman polttoainetta, sekä massakeskiön 
siirtyminen polttoaineen johdosta. Laskelma voidaan esittää graafisesti. Laskelmasta on käytävä 
ilmi hyppääjien exit-painot ja heidän paikkansa koneessa. Päällikön on valvottava, että kone 
kuormataan laskelman mukaisella tavalla. 
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Suurin sallittu ramppimassa on 3110 lbs ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOW) 3100 lbs. 
Suurin sallittu laskeutumismassa on 2950 lbs. Mahdollisen ylipainolaskeutumisen jälkeen 
lentotoiminta on keskeytettävä ja koneelle on tehtävä kovan laskun jälkeinen tarkastus. Massaa ja 
massakeskiöasemaa rajoittaa valmistajan asettamien rajoitusten lisäksi Trolltunen MTOW-korotus, 
sekä Air Plainsin moottorimodifikaatio. Yhdistetyt rajoitukset on kuvattu oheisessa kaaviossa. 

 

 

 Kuormauslaskelmat ja pokalista 
Manifestiohjelma määrittää lentokoneen ZFW massan ja 
massakeskiöaseman graafisesti, ja tieto toimitetaan pilotille 
tulostettuna pokalistana. Graafiin tulostuu kaksi pistettä, ja 
niistä kummastakin lähtee viiva yläsektoriin. Pisteet kuvaavat 
massakeskiöasemaa seuraavasti: 

Vasemmanpuoleinen piste näyttää massakeskiöaseman, kun 
hyppääjät istuvat koneessa tiiviisti. 

Oikeanpuoleinen piste näyttää massakeskiöaseman, kun 
hyppääjät istuvat koneessa väljästi. Jos oikeanpuoleinen piste on 
sallitun massakeskiöalueen ulkopuolella, lento voidaan suorittaa, 
mutta 1000 jalassa / 300 metrissä hyppääjät eivät saa siirtyä 
koneessa taemmas. 

Ohjelma määrittää myös suurimman mahdollisen tankkauksen 
(käytettävissä olevan polttoaineen määrä koneessa). 

Listasta näkee myös hyppääjien (pois lukien oppilaat) 
pudotuskorkeudet. Lentäjän on valvottava, että kone 
kuormataan pokalistan esittämällä tavalla jotta kuormaus 
säilyy sallituissa rajoissa! Kone on standardia C182:ta herkempi 
kuormattava, johtuen sille tehdyistä muutostöistä. 
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 Polttoaine ja tankkaus 
ref. NCO.OP.125 (a) (1) (ii) 

Minimireservi suunnittelua varten on XXXXn normaalissa päivälentotoiminnassa 10 USG (usable). 

- Loppuvarapolttoaine 7 USG / 30 minuuttia 
- Ns. contingency-polttoaine 3 USG 

Loppuvarapolttoaineen määrää voi pienentää 10 minuuttiin, jos kenttä on koko lennon ajan 
näkyvissä (ei pilviä tms). Tällöin minimireservi lennolle lähdettäessä on 3+3 = 6 USG. 

Lentäjä julistaa hätätilan, jos käytettävissä oleva polttoainemäärä alittaa tai sen tiedetään ennen 
laskeutumista alittavan 7 USG (reservi 30 min), paitsi edellä mainitussa poikkeustapauksessa, jossa 
vastaava raja on 3 USG (reservi 10 min). 
 
Tankattu polttoainemäärä mitattava tankeista tankkauksen yhteydessä. EDM-830:n Fuel Totalizeria 
on käytettävä kaikilla lennoilla. 
 
Normaali tankkaus kolmea korkeaa pokaa varten on n. 37 USG (10+3x9 USG) 
 

 Tarkastuslistan käyttö 
Suurimman osan toimenpiteistä maassa ja lennolla voi tehdä ulkomuistista. Lentäjän on kuitenkin 
varmistuttava mittaritauluun asennetun tarkastuslistan avulla seuraavista kohdista: 

 

 Rullaus, lentoonlähtö ja alkunousu 
Rullauksen yhteydessä on suoritettava lämmityskäyttö niin, että moottoriöljyn lämpötila nousee 
vähintään 100 °F lämpötilaan. EDM varoittaa punaisella liian kylmästä öljystä. Moottorin 
koekäyttöä ei saa suorittaa ennen öljylämpötilan nousemista 100 °F, eikä moottoria saa käyttää 
tarpeettoman suurella kierrosluvulla. Normaali lämmityskäyttö voidaan suorittaa korkeintaan 1400 
rpm teholla, kylmissä olosuhteissa alle 60 °F korkeintaan 1200 rpm 

Rullaus voidaan suorittaa hyppyovi auki. Lentokoneella ei saa siirtyä käytössä olevalla kiitotielle, 
ennen kun ovi on suljettu ja sen lukittuminen on varmistettu. Lukitun oven lukkolaitteen käyttövipu 
on pystyasennossa! 

Lentoonlähtö suoritetaan täydellä teholla, potkuri täysillä kierroksilla. Turvallisessa korkeudessa 
valitaan 25” nousuteho ja 2500 rpm. 

Huomioi suoritusarvotietojen (kohta 2.1) ohjeet lentoonlähdön suorittamisesta. 
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 Nousu 
Nousu suoritetaan seuraavin arvoin: 

- 2500 rpm 
- 25” ahtopaine 
- 80 KIAS tai jäähdytyksen vaatima suurempi nopeus 
- CHT max 400 °F, erityisen kuumalla säällä voidaan operoida tilapäisesti max. 420 °F 
- Laihennus tarpeen mukaan nousun aikana 

Hyppääjien tulee olla koneessa tiiviisti kuormattuna vähintään 1000 jalan (AGL) korkeuteen saakka, 
jonka jälkeen kuormausta voi massakeskiön salliessa muuttaa väljemmäksi. Pokalla pitää olla ennen 
lentoa tieto siitä, mahdollistaako kuormaus koneessa liikkumisen taaksepäin. 

 Hyppykorkeuden saavuttaminen 
Tehonvähennys on aloitettava ennen hyppykorkeuden saavuttamista, yleensä viimeistään 500 
jalkaa ennen määräkorkeutta. Tavoite on, että sylinterien jäähtymisnopeus ei ylitä 30 °F minuutissa. 
EDM hälyttää, jos jäähtymisnopeus ylittää 50 °F. Ensimmäisen tehonvähennyksen jälkeen nopeutta 
on tarvittaessa pienennettävä moottorin jäähtymisen estämiseksi, ja ennen uloshyppytehon 
asettamista kidukset on suljettava kokonaan. 

Hyppääjiä ei tule pudottaa nousevilta linjoilta. 

 Hyppylinja ja hyppääjien pudottaminen 
Hyppylinjalla lennetään siivet suorassa ja säilytetään tavoitenopeus, normaalisti 70 solmua. 
Yksittäisiä oppilaita pudottaessa voidaan lentää 60 solmua ja hyppylinja voidaan tarpeen vaatiessa 
lentää laskevana, jolloin potkurivirta on pienempi (huomioi tarve aloittaa tehonvähennys aiemmin, 
jäähtymisnopeuden pitämiseksi kohtuullisena) 

Hyppyovea ei saa avata lainkaan ennen lennonjohdon antamaa pudotuslupaa (tai valvomattomassa 
ilmatilassa toimiessa ennen pudotusilmoituksen tekemistä). Huomioi oven nopeusrajoitus 98 KIAS! 
Lentäjä antaa luvan oven avaamiseen sanallisesti tai näyttämällä peukaloa. 

Lentäjän on ilmoitettava radiolla, kun hyppääjät on pudotettu. 

 Oven sulkeminen ja korkeuden vähentäminen 
Hyppyovi suljetaan sivuluisulla sen jälkeen, kun ylälukko on vapautettu. Oven sulkemisen jälkeen 
varmistu, että ovi on lukittunut! Korkeuden vähennyksen aikana suurella nopeudella aukeava ovi 
voi aiheuttaa rakenteellisen vaurion siipeen. Jos hyppyovi aukeaa ylinopeudella, hidasta nopeutta 
ennen oven sulkemista ja suorita korkeuden vähennys normaalia pienemmällä nopeudella. 
Lentotoiminta on keskeytettävä ja huollon on tarkastettava oven ja siiven rakenne. 

Sulje kidukset (jos vielä auki) ja aloita liuku lisäten ilmanopeutta rauhallisesti. Tasaisessa 
ilmamassassa korkeudenpudotuksen voi tehdä nopeudella 160 KIAS, turbulenttisissa olosuhteissa 
140 KIAS (huomioi ja paina mieleen mahdollinen turbulenttisen ja tasaisen ilman korkeusraja 
nousun aikana!). Nopeuden pienentäminen 140 solmuun on aloitettava viimeistään 1000 jalkaa 
ennen odotettavissa olevaa turbulenttista kerrosta/ilmamassaa. 

Korkeuden vähennykseen ei saa käyttää laippoja eikä sivuluisua. 
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Korkeuden vähennys suoritetaan niin, etteivät sylinteripään lämpötilat laske yli 30 °F minuutissa. 
Jäähtymistä on tarkkailtava EDM:n CLD-toiminnon avulla. Korkeuden vähennys tehdään normaalisti 
seos laihennettuna siihen arvoon, johon se nousua varten asetettiin. 

 Korkeuden vähennys hyppääjät kyydissä 
Jos lentokoneella joudutaan vähentämään korkeutta ja laskeutumaan hyppääjien ollessa kyydissä, 
korkeuden vähennys on tehtävä 4000 jalan alapuolella korkeintaan 1000 ft/min pystynopeudella. 
Näin toimimalla estetään varavarjojen automaattilaukaisimien tahaton toiminta. 

Huomioi koneen suurin sallittu laskeutumispaino 2950 lbs (150 lbs pienempi kuin suurin sallittu 
lentoonlähtöpaino). 

 Laskeutuminen 
Kiitotieperformanssin salliessa laskeutuminen tyhjällä koneella (etummaiset massakeskiöasemat) 
tehdään korkeintaan 20 ° laippa-asetuksella nokkatelineen vaurioiden välttämiseksi. Täydellä asulla 
laskeutuessa on syytä käyttää tyhjäkäyntitehoa korkeampaa tehoa korkeusvakaajan ja -peräsimen 
riittävän tehon varmistamiseksi (vakaaja on potkurivirrassa). 

 

3.2. Hyppytoiminnan menetelmät 
Hyppytoiminnassa sovelletaan 30.9.2017 saakka XXXX ry:n hyppylentokäsikirjan versiota 1.4 
soveltuvin osin, johon mennessä käsikirja päivitetään vastaamaan täysin nykyistä lentokonetta. 

 

3.3. EDM-830:n käyttö 
Hyppykone on varustettu EDM-830 -moottorivalvontamittaristolla. EDM mittaa ja tallentaa 
seuraavat moottorin parametrit: ahtopaine, kierrosluku, sylinterinpään ja pakokaasun lämpötilat 
erikseen jokaisesta sylinteristä, polttoainevirtaus, öljyn lämpötila ja paine, latausjännite sekä 
ulkoilman lämpötila. 

OH-SUN:n EDM on konfiguroitu seuraavasti, eikä sen asetuksia saa muuttaa: 
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- MAP – ahtopaine  
- RPM – kierrosluku 
- % HP – moottoriteho prosentteina maksimitehosta 
- CLD – sylinterien jäähtymisnopeus °F / minuutti 
- GPH – polttoainevirtaus USG/h 
- USD – edellisen tankkauksen jälkeen käytetty polttoaine USG 
- REM – laskennallisesti jäljellä oleva polttoainemäärä USG 
- OIL-T – öljyn lämpötila °F 
- OIL-P – öljyn paine 
- VOLTS – latausjännite 
- OAT-C – ulkoilman lämpötila °C 

Lisäksi pylväät esittävät jokaisen sylinterin CHT- ja EGT-lukemat. 

 Tankkauksen syöttäminen EDM:ään 
Tankille mennessä katso EDM:n näyttämä jäljellä olevan polttoaineen määrä (REM). Konetta 
tankatessa tankkausaseman mittari näyttää tankkauksen litramääräisenä. Tankkausasemassa on 
muuntotaulukko, jonka avulla saat muutettua litramääräisen tankatun määrän US gallonoiksi (USG). 
Varmista mittatikun avulla, että EDM:n laskema REM + tankattu määrä vastaa tankeissa olevaa 
polttoainemäärää. 
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Jokaisen käynistyksen jälkeen EDM kysyy, onko konetta tankattu. Vastaa kyllä ja syötä tankkaus 
EDM:n käyttöohjeiden mukaisesti. Jälleen kerran on tärkeää varmistua siitä, että tietojen syötön 
jälkeen REM päivittyy varmasti oikein, sillä virheellinen talletettu määrä voi johtaa polttoaineen 
loppumiseen kesken lennon. 

Ensimmäisten n. 1000 kulutetun litran aikana on havaittu, että EDM:n polttoainelaskimen 
mahdollinen virhe on korkeintaan joitakin prosentteja järjestelmän toimiessa oikein ja lentäjän 
noudattaessa oikeita toimintamenetelmiä. 

 Moottorin jäähtymisen tarkkailu 
Linjaa lentäessä moottorin tehonvähennys on aloitettava hyvissä ajoin, ja sylinterien 
jäähtymisnopeutta on seurattava CLD-näytöstä. Tavoitenopeus jäähtymiselle on korkeintaan 30 °F 
minuutissa, hälytysraja on 50 °F / minuutti. 

Liian nopea moottorin jäähdyttäminen aiheuttaa tai edesauttaa moottorivaurioiden syntymistä! 

 Tietojen tallennus ja käyttö 
EDM:n tallentamat tiedot ladataan säännöllisesti tietokoneelle ja niitä voidaan analysoida 
lentotoiminnan kehittämistä varten. 

 

3.4. GPS:n käyttö 
Koneessa on rattiin kiinnitettävissä oleva ”irto-gps” Garmin Aera 660. GPS:ää säilytetään koneen 
seisoessa toimistossa, eikä sitä saa jättää yöksi koneeseen. GPS:n tietokantaan on tallennettu viisi 
ylimääräistä pistettä normaalin navigaatiotietokannan lisäksi. Yksi piste on DZ PORI ja neljä muuta 
pistettä ovat EFTRAPO35:n kulmapisteet. DZ PORI on kerhon laskeutumisalueen reittipiste. 

Jos hyppylinja lennetään GPS:llä, normaalisti käytetään reittipisteenä DZ PORIa ja valitaan 
sisäänlentolinja hyppääjien määräämän suunnan mukaan. Esimerkiksi jos halutaan kiitotien 30 
suuntainen linja, menetellään seuraavasti: 

1) Klikkaa kartalta DZ PORIa niin, että ruudun vasemmassa alakulmassa lukee DZ PORI 
2) Klikkaa ”Direct To” -painiketta 
3) Avautuvasta ikkunasta klikkaa ”Course To” -painiketta 
4) Näppäile suunta 298 (kiitotien 30 magneettinen suunta) ja paina ”Enter” 
5) Paina ”Activate” 
6) Lopuksi klikkaa ruudun oikeasta reunasta lentokoneen kuvalla varustettu ”Return” 
 
Jos teit kaiken oikein, ruudun pitäisi näyttää suunnilleen tältä:  
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 GPS:n tietokentät 
Kartan kulmissa on yhteensä kahdeksan tietokenttää, joita ei saa muuttaa asetuksista! Kentät ovat 
seuraavat: 

GS – Ground speed, maanopeus 

XTK – Cross track, sivuttaispoikkeama reittiviivalta 

DTK – Desired track, asetettu suunta 

BRG – Bearing, suunta suoraa pisteelle DZ PORI 

Dist Next – Distance next, etäisyys pisteelle DZ PORI 

ETE Next – Estimated time enroute, lentoaika pisteelle DZ PORI 

Climb/NM – Climb per nautical mile, nousu mailia kohden 

VS – vertical speed, pystynopeus GPS-korkeuden perusteella 

 
 

  



Tatu Koiranen  Sivu: 19 
TKK / NCO.SPEC.PAR (OH-SUN)  Muutos: 3 

4. Porin lentoasemalla noudatettavat paikallismenetelmät 
XXXX ja Porin lentoaseman välillä on tehty yhteistoimintasopimus, jossa määritellään osapuolten 
vastuut ja velvollisuudet. Hyppylentäjän on tunnettava sopimuksen sisältö ja toimittava sen 
mukaan. Hyppylentäjän tulee myös mahdollisuuksien mukaan valvoa, että kerho noudattaa 
sopimusta; esimerkiksi hyppylentotoimintaa ei saa aloittaa, jos maahenkilö (tai hyppylentäjä itse) ei 
ole ottanut yhteyttä Porin torniin (jos torni on auki). 

4.1. Laskuvarjohyppytoiminnan ohje Porin lentoasemalla (ATS toimintaohje) 
 

(ei julkinen) 
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5. Normaalitoiminnan tarkastuslistat 
5.1. Preflight inspection 

 
COVERS, CABIN, FUEL 

7) Engine air intake covers ....................... REMOVE 2 covers 
8) Pitot cover ........................................... REMOVE 
9) Tie downs ....................................... DISCONNECT LH/RH wing & tail 
10) Jump door .................................................. OPEN 
11) Fuel samples ............................................ DRAIN Wings, belly, strainer 
12) Fuel quantity ....................................... MEASURE Measure with dipstick 
13) Control wheel lock ............................... REMOVE 
14) GPS ......................................................... INSTALL Check for proper locking 
15) Ignition switch ............................................. OFF 
16) Master switch ................................................ ON 
17) Fuel quantity indicators ........................... CHECK 
18) EDM fuel totalizer .................................... CHECK Compare to dipstick readings 
19) Flaps ......................................... 10°, 20°, 35°, UP 
20) Master switch .............................................. OFF  

 
NOSE 

1) Static source openings ............................. CHECK Both sides of fuselage 
2) Propeller and spinner .............................. CHECK 
3) Landing & taxi lights ................................ CHECK 
4) Air filter .................................................... CHECK 
5) Nose wheel and strut............................... CHECK 
6) Tow bar .............................................. REMOVED 
7) Engine oil level ......................................... CHECK Minimum 9 qrts 
8) General condition .................................... CHECK Check for fluid leaks and damage 

 
LEFT WING 

1) Main wheel tire........................................ CHECK 
2) Brake pads and caliber ............................ CHECK 
3) Pitot probe ............................................... CHECK 
4) Fuel vent .................................................. CHECK 
5) Stall warner .............................................. CHECK Master switch ON, then OFF 
6) Leading edge condition ........................... CHECK 
7) Wingtip condition .................................... CHECK 
8) Aileron ..................................................... CHECK 
9) Wing flap .................................................. CHECK 
10) Fuel cap .................................................. CLOSED 

 
FUSELAGE & EMPENNAGE 

1) Baggage door ......................................... LOCKED Closed and locked 
2) Antennas .................................................. CHECK 2 VHF & XPDR 
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3) Rudder gust lock .................................. REMOVE Normally not used 
4) Control surfaces and trim flap ................. CHECK 

 
RIGHT WING 

1) Fuel cap .................................................. CLOSED 
2) Wing flap .................................................. CHECK 
3) Aileron ..................................................... CHECK 
4) Wingtip condition .................................... CHECK 
5) Leading edge condition ........................... CHECK 
6) Wing strut condition ................................ CHECK Check wing strut for damage 
7) Main wheel tire........................................ CHECK 
8) Brake pads and caliber ............................ CHECK 
9) Jump step ................................................. CHECK Cracks, deformation, tire clearance 
10) Jump door uplock .................................... CHECK Uplock condition, proper locking 
11) Jump door and hinge condition ............. CHECK Cracks, deformation, damage 
12) Wing lower skin and flap lower skin ...... CHECK Cracks, damage from helmets etc 
13) Jump door locking mechanism .............. CHECK Attachment and damage 
14) Jump door locking mechanism ................. TEST Close and lock the door from inside 
15) Static line attachment ............................. CHECK Cracks, deformation, attachment 

 

5.2. Before start flow 
 

1) Preflight inspection ........................ PERFORMED 
2) Seat, seat belts, shoulder harness ................ SET 
3) Pilot door ............................................. LATCHED 
4) Fuel selector valve ..................................... BOTH 
5) Cowl flaps .................................................. OPEN 
6) Elevator trim ................................................. SET 
7) Rudder trim ................................................... SET 
8) Fuel shutoff valve ...................................... OPEN 
9) Circuit brakers ................................................. IN 
10) All light switches and pitot heat .................. OFF 
11) Fuel pump .................................................... OFF Switch in the middle position 
12) Master switch .............................................. OFF 
13) Avionic master ............................................... ON Keep avionic master always ON 
14) Flight instruments .................................... CHECK 
15) Radios .......................................................... OFF 
16) Transponder ................................................ OFF 
17) ELT.......................................................... ARMED 
18) Engine instruments .................................. CHECK 
19) Wing flaps ...................................................... UP 
20) Mixture ....................................................... RICH 
21) Prop ............................................................ FINE 
22) Throttle ........................................................ IDLE 
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5.3. Start flow 
 

1) Startup .............................................. APPROVED 
2) Tow bar .............................................. REMOVED 
3) Master switch ................................................ ON 
4) Beacon ........................................................... ON 
5) Propeller area ........................................... CLEAR 
6) Prime ............................................. AS REQUIRED 
7) Throttle ......................................................... SET 
8) Ignition switch .......................................... START 
9) Throttle ........................... RETARD TO 1000 RPM Just rough adjustment 
10) Oil pressure .............................................. CHECK Should rise in 5 seconds, max 10 sec 
11) Volts & Ammeter ..................................... CHECK 
12) Directional gyro ............................................ SET 
13) Radios ............................................................ ON 
14) Transponder ........................................ STANDBY 
15) ATIS & Clearance .................................. RECEIVE 
16) Transponder ................................. SET SQUAWK 
17) GPS ................................................................ SET 
18) Fuel totalizer ................ CHECK SUFFICIENT FUEL 
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During taxi: 

19) Brakes ...................................................... CHECK 
20) Nose wheel steering ................................ CHECK 
21) Flight instruments .................................... CHECK 
 

5.4. Runup flow 
 
1) Flight controls ......................... FREE & CORRECT 
2) Flaps ................................... CHECK, SET FOR T/O 
3) Engine warmup .......................................... WAIT Max 1400 rpm before oil temp 100 °F 
4) Throttle .............................................. 1700 RPM 

a. Magnetos .................................... CHECK 50/150 RPM 
b. Propeller ...................................... CYCLE 
c. Alternate air ................................ CHECK 
d. Suction gage ............................... CHECK 
e. Engine instruments ..................... CHECK 
f. Ammeter ..................................... CHECK 

 

5.5. Lineup flow 
 

1) Jump door ............................. CLOSED & LOCKED 
2) Fuel selector .............................................. BOTH 
3) Cowl flaps .................................................. OPEN 
4) Trims ............................................................. SET 
5) Mixture ....................................................... RICH 
6) Propeller ..................................................... FINE 
7) Wing flaps ..................................................... SET 
8) Transponder ................................................. ALT 
9) External lights ............................................... SET 
10) Pitot heat ...................................... AS REQUIRED 
11) Runway and heading ............................... CHECK 
12) Stop watch ................................................ START When commencing takeoff 

 

5.6. Normal takeoff (long runways) 
 

1) Throttle ...................................................... OPEN 
2) 50 KIAS ................................................... ROTATE 
3) Initial climb ....................................... 70-80 KIAS 
4) Climb ....................................................... 80 KIAS 
5) Reduce power ............................................... 25” 

 
Takeoff procedure for short runways (maximum performance takeoff): see Air Plains 
Services Corp AFM Supplement, page 22 of 40. 
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5.7. Climb flow 
 

1) Climb speed .................................... MIN 80 KIAS 
2) Throttle ....................................... MAINTAIN 25” 
3) Propeller ............................................ 2500 RPM 
4) CHT ....................................................... OBSERVE Max 400 °F for normal operations 
5) Leaning ........................... WHEN FULL THROTTLE Max 75 % power 
 

Approximate fuel flows (analog meter): 
25”   22 GPH 
23”   20 GPH 
20”   18 GPH 
18”   16 GPH 
 

5.8. Jump run flow 
 
Two minutes before jump run: 

1) Clearance .............................................. RECEIVE  
 
A minute before jump run: 

1) Power ..................................................... REDUCE CHT cooling 30 °F / min (red line 50 °F) 
2) Airspeed .............................. REDUCE TO 70 KIAS 
3) Permission to skydivers .............................. GIVE 

 
At jump run: 

1) Power ...................... REDUCE FOR LEVEL FLIGHT CHT cooling 30 °F / min (red line 50 °F) 
2) Cowl flaps ................................................. CLOSE 

 

5.9. Descend and landing flow 
 

1) Airspeed ...................................... 140 / 160 KIAS 
2) Power ..................................................... ADJUST To maintain proper CHT cooling speed 
3) Mixture .................................................. ADJUST Operate ROP only, full rich at TC 
4) Propeller ..................................................... FINE At TC 
5) Flaps .............................................. AS REQUIRED No flaps for descent, only for landing 

 

5.10. After landing flow 
 

1) Stop watch ................................................. STOP 
2) Cowl flaps .................................................. OPEN 
3) Elevator trim ................................................. SET 
4) Rudder trim ................................................... SET 
5) Wing flaps ...................................................... UP 
6) Transponder ....................................... STBY/OFF 
7) External lights and pitot heat ....................... SET 
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5.11. Shutdown flow 
 

1) Power .......................................................... 1000 
2) Mixture .......................................... IDLE CUTOFF 
3) Beacon ......................................................... OFF 
4) Magnetos ..................................................... OFF 
5) Master switch .............................................. OFF 
6) ELT.......................... CHECK NOT TRANSMITTING 
7) Flight plan .............................................. CLOSED 

 

5.12. Parking flow 
 

8) Cowl flaps .............................................. CLOSED 
9) Control lock ................................................... SET 
10) Pilot door ............................................ UNLATCH 
11) GPS ..................................................... REMOVED 
12) Covers ............................................... INSTALLED 
13) Tie downs .......................................... ATTACHED 
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6. Poikkeus- ja hätätilannelistat 
 

6.1. Poikkeus- ja hätätilannelistat 
 

(ei julkinen)  
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Tatu Koiranen  Sivu: 28 
TKK / NCO.SPEC.PAR (OH-SUN)  Muutos: 3 
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6.2. Tunnistettavan ilma-aluksen toiminta 
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6.3. Ilma-alukselle annettavat valomerkit 
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7. Tehtäväasiantuntijoiden tarkastuslista normaalitoimintaan 
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8. Lisähapen käyttöön liittyvät menetelmät 
ref. NCO.SPEC.PAR.115 

XXXX ei käytä lisähappea laskuvarjohyppylennoilla. Lentoja koskevat korkeusrajoitukset ovat 
NCO.SPEC.PAR.115 mukaiset. Lennoilla ei saa nousta yli lentopinnan FL140, koska koneella ei 
käytännössä kuuden minuutin aikaikkunnassa ehdi suorittaa nousua tätä korkeammalle, pudottaa 
hyppääjiä ja poistua takaisin alle FL130. 

Yli lentopinnan FL130 korkeudesta on palattava tarpeen vaatiessa odottamaan lentopinnalle FL130, 
jos hyppääjien pudottaminen ei esimerkiksi porrastussyistä ole mahdollista niin, että kokonaisaika 
yli lentopinnan FL130 jää korkeintaan 6 minuutin pituiseksi. 
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9. Turvallisuusohjeistus 
ref. NCO.SPEC.125 

 

Turvallisuusohjeistus annetaan AMC1 NCO.SPEC.125 mukaisella tavalla suullisesti soveltuvin osin. 
Ohjeistuksen antamista tarkennetaan 30.9.2017 mennessä. 

 

 

  



Tatu Koiranen  Sivu: 35 
TKK / NCO.SPEC.PAR (OH-SUN)  Muutos: 3 

10. Vaarallisten aineiden pudottaminen 
ref. NCO.SPEC.160 

Vaarallisten aineiden pudottaminen lentokoneesta on kielletty, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
pudotus tehdään NCO.SPEC.PAR.120 vaatimusten mukaisesti 
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