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SASKY koulutuskuntayhtymä hankki Learjet 35 -lentokoneen Mäntän seudun
koulutuskeskukseen
SASKY koulutuskuntayhtymän (Sasky) Mäntän seudun koulutuskeskus on kouluttanut
lentokoneasentajia jo vuodesta 1989 lähtien. Saskyn lentokonealan koulutuksessa on yli 90 opiskelijaa.
Sasky on panostanut lentokonealan koulutuksen kehittämiseen ja modernisoimiseen yhdessä MänttäVilppulan kaupungin kanssa, viimeisempänä hankintana Learjet 35 -lentokone. Mänttä-Vilppulan
kaupunki korotti hankintaa varten peruspääomaosuuttaan Saskystä 115 000 €:lla. Aiemmin tänä vuonna
Mänttään on hankittu Airbus 320 huoltosimulaattori.
Kutsumme lehdistön edustajat tutustumaan tähän Saskyn uusimpaan lentokonehankintaan
Saskyn lentokonealan koulutustiloihin Mäntän seudun koulutuskeskukseen
osoitteeseen Sassintie 29, Mänttä-Vilppula
tiistaina 1.9.2020 klo 12.00
Kuluneen kesän aikana Sasky neuvotteli tanskalaisen North Flying AS lentoyhtiön kanssa lentokuntoisen
Learjet 35 hankinnasta lentokoneasentajakoulutukseen. Kone ostettiin Tanskasta ja tuotiin Mänttään
maantiekuljetuksena. Kuljetusta varten koneesta jouduttiin irrottamaan mm. siipi ja korkeusvakaaja, jotka
asennettiin Mäntässä takaisin paikoilleen. Koneen hankinta ja maakuljetuksen järjestäminen tarjosivat
mielenkiintoisen ja laaja-alaisen projektin yhdessä North Flying A/S henkilöstön kanssa. Learjet 35
koneen hankinnan myötä Saskyn lentokonealan koulutus siirtyi taas eturintamaan alan koulutuksen
tarjoajana. Näin modernia lentokonetta ei muilla suomalaisilla koulutuksen järjestäjillä ole vielä käytössä
lentokoneasentajien koulutuksessa.
Learjet 35 -lentokone täydentää koulusta mm. seuraavilla osa-alueilla:
• Suuren lentokoneen luokitukseen kuuluva kone (maksimi lentoonlähtömassa ylittää 5700 kg)
• Suihkumoottoriopin käytännön harjoitustyöt sekä suihkumoottorien maakoekäyttö osana opetusta
• Koneeseen varustetut avioniikka-järjestelmät tuovat lisäarvoa järjestelmäosaamiseen
• Eurooppalaisen standardin mukainen huoltodokumentaatio
• Erikoityökalujen käyttö
• Laaja valikoima lentokelpoisia varaosista dokumentteineen
• Koska Suomen ilmavoimilla on Learjet -kalustoa ja osaamista kyseisestä konetyypistä, hankinta
tukee entisestään Saskyn ja ilmavoimien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden siirtymistä
koulutuksen jälkeen myös ilmavoimien palvelukseen
Toisen asteen lentokonealan koulutusta ohjaa Suomessa Eurooppalaisen ilmailuviranomaisen (EASA)
asetus 1321/2014. Suomessa opetusta valvoo kansallinen ilmailuviranomainen (Traficom).
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