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koneiden "veturiksi", niin lraltsiJ)'uk.kaisena voidaan sitä käyttää myös
koulutukseen.

Tämä Polyteknikkojen
Ilmailukerhon eli PIKin
rakentama kone on eräässä
suhteessa ainutlaatuinen

UlkomDocloliaan

maailmassa. Sen tarkoitµksena
on kiivetä mahdoHlsimman
nopeasti 500-1000 metrin
korkeuteen Ja syöksyi sieltä
-Sfflen mahdollisimman Jyrklsti

takaisin kentälle.
Se on eräil)lalnen pikahissi.
Joka pystyy hlnaamaan
enemmin purJekoneita taivaalle

kuin mikään muu
ulkolainenkaan konetyyppi.
Esittelimme ''Hlnun'' numerossa
16/1964; nyt kapteeni Eero
Juurikkala on koelentinyt sen

Tekniikan Maailmalle.

L keusta

.ENTOKONEET eivät tee poiltmuusta teJrniUlsest.li ja
yleisestä kehityksestä. jolta vaatll yhä
suurempaa ja suurempaa erlkoistu·mtsta. Tämä er1k.ol$bJtDinen ulottuu
Jatkuvasti uusille ja sellaisllle aloille,
joilla ennen on tultu toimeen jonkinlaisilla yleistyökonellla. Tässä mielessä on uusin Jwtirnainen moottorikone, Po]yteknikkojen IlmallukerhoD
suunnittelema ja 1'8kentama PIK-15
erikoisen mieJenld:lntnlnen. Se on nimittäin suunniteltu ens1sljaisest1 purjeltoneiden h inaukseen Tosin on sarnalla otettu huomioon myös vaatimus

koneen

käyttämisestä koulutukseen,
mutta koko suunnitelman perusideana
on ollut nimenomaan h1Dauskoneen
rakentaminen. PIK-15 on lal"tuaan
eosfmrnäJnen maa:'Jrnassa Tämä käy
hieman ymmärrettävämmäksi suomaJaisen lentokonesuunnittelun määrän
ja laadun tarkastelulla. Me1Jäbän on

vlime

alkatnen

suunnlttelutolrnfnta.

keskittyny.t hyvin barvolh1n, yleensä.

PIK-15 noudattelee suhteellisen klassillisia linjoja. Koneen erikoisesta
käyttötarkoituksesta kertoo ku.itenldn
tavanomaista pitempi siipi, sekä lähemmän tarkasteltm jälkeen muun
muassa sellainen yksityiskohta kuin
60" avautuvat laipat, jotka ovat sijoitetut hieman jättöreunasta eteenpliln.
J,aslaJslivt'JEkeet toimivat nimittäin
varsin tebokkaina syöksyjarrufna ollessaan täysin auki. Yleisrnuodoltaan
on PIK-lS hanskan näköinen, ullcomuodossa kuva.stuessa selvästi yksipaikkaisesta PIK-11:sta perittyjä piirteitä, joita on säilytetty koneen ra-

kenneratkaisuissakin.
Kymmenen metrin kärldväliDen
siipi 6,1 m pituisen rungon riDDal1a
hallitsee tietenkin .näkymää. Ja etureunaltaan nuolimuotoiDen sivuvakaaja eviDeen tuo selvästi mieleen saman
kerhon yksipaikkaken PIK-11 :n, josta
esimerkiksi siiven aerodynamilkka. on
hyväksi havaittuna otettu.
Rakenm1smateriaallna on suomaJalskansaJUnen puu, aina siiven alapinnan verhoilua myöten, vain ohjainpintojen ja siiven y l ä p ~ jättöosan ollessa kangasverholllun.
llmaesa

on lentokone siinä elementissä, johon
se on suunniteltu.

On selvää, että hinaUIJkoneeksi surmnlteltu lentokone nousee hyvin. Siitä

buoUrnatta sekä lyhyt lähtökiito että
jyrkkä nousukulma tuntuvat suorastaan älllstyttiviltä. Koneen käyttäytymiDen le:ntoon1ähdö6s ja nousussa on
normaali. Mat:simipainon edellyttämä
teholaJormitus ei ole kuin S kg/hv,
joten saattaisi odottaa suurempaakin

[i

30

raker>taminen
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on ollut vilkasta

ja
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nauksessa.
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opiskeluaikoinaan . aktiivisesti työskennelleiden suunnittelijoiden joUkOIIS& on
mahdollisuuksien mukaan pyritty säilyttämään käytännön kosketus lentokoneiden. suunnitteluun ja niltentarniseen. Tätä tarkoitusta. sekä. valmiin
koneen mukanaan tuomaa käytännön
hyötyä palvelee näin ollen va.rt.a.vasten

hinauskoneeksi suunniteltu lentokone
yhtähyvfn kuin yleensä vain keveä
urheilukone, ehkäpä joissain suhteissa ,
paremminkin. Toisaalta, vaikka kone
onkin ensi sljaisesti suunniteltu purje-

koonka:an yhtä selvä kuin voimien
kesken. · Korkeusperäsin Ja siivekkeet
kulkevat edelleen käsi kädessä mutta
sivuperä.simen teho ei ole ~
hyvä. Se kallistuslrulma, Jossa kone
pysyy slvu1uisussa kuvastaa yleensä
sivuperäsimen tehoa. .PIK-lS:n puitteissa- ei vakavassa mielessä voida puhua s1vulu1susta lainJaum Sama asia
ilmenee yritettäessä sakkauttaa konetta suorassa lennossa moottori päällä. Potkurin Jdertovaiklltus tulee täydellä teholla sivtlperäsintehoa suuremmaksi Jo sakka11sDopeutt selvästi suu-

remmalla uopeudella.
Seuraava kohde, johon konetta arvostellessaan kifnnittää huomiota. on
sen stabiliteetti. Periaatteessa voidaan
PIK-lS:n vakavuutta pitää hyvänä.
mutta kuten ltokeilutulnkslsta .syntyneistä nopeusvaihtelukäyristä voidaan
havaita. pyrkii objainpoikkeuks
aiheutettu poik1tt.aisakse ympäri ta-

►

pahtuva heilahtelu lisääntymää.n pienlllä nopeuksilla 1askusllvekk.eitä käy-

tettä,essä. Tämä aiheutuu henkilökohtaisen mielipiteeni mn\:aan suunni-

- .✓~
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olevien JD9()ttorikonelden pääaslaJUn"'l
työsarka on juuri purjeltonejden hiPolyteltnikk.ojen Drnallukerhon omassa piirissä samoinkufn tässä kerhossa

mukainen Ohjafnten liiallinen keveys
ei tekisi tällaista työtä m1e11yttäväksi.
Tosin objafnvoimiin vaikutti osaltaan
nimenomaan si1vekkeissä esiintyvä mekaaninen kitka, joka. lähes vakiona on
kauttaaltaan Usäämässä siivekevoirnia.
Ohjaintehojen puitteissa ei tasasuhtaisuus sen sijaan ole enää läbestul-

llv

aatteelliselta Ja orna--aloitteiselta pohjalta lähteneisiin käslln. Purjeltoneiden

yleensäkin purjelentourhellu on voittanut Jatkllvasti alaa. Näin ollen on
selvästi näkynyt todella sopivien hinauskoneiden puute, ja myös se, että.
esimerkiksi llmailukerhojen kärt&sä-

kiertopyrkimystä kuin mitä koneessa
esiintyi.
Kun koneen on kerran saanut taivaalle, niin ryhtyy yleensä ensiksi luo-.maan itselleen käsitystä sen ohjaimista. Tåssä tapauksessa omaksi käsltykseltseni jäi koneen painoon · nähden :raskaabkot objaimet, Jotka tosin
kautt.aaltaan ovat tasasuhtaiset. Kun
ajattelee koneen suunniteltua käyttötarkoitusta, purjekoneiden :raatamista
taivaalle, mitä ohjaaja joutuu tekemään ehkä täyden työpäivän viitisen
miDuutua ltestäv1nä lentoina, niin vakava, hyvän obja1ntunnon antava
kone on ilmeisesti käyttötarkoituksen
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KONEEN stablllleettlomlnalsu muutluminMI lrl--.,euden
huollmalla
lallus11"fckaklen YllfflMftlnasta ftllwlullNsta 111J Uml obelHstli kly1
- - = 1IO
km/1 polldleutettv ~ aiheuttaa auhteelllNn nopustl valmenevan hellahtelun lwvaelNn nliRI oloAllle .... ~ mlelylllwll slabllllNtltl. -.-.-.-.141 km/1 Ja
lulwsll_Nllkeel puotlbl avattulna on heDalNluullul J9ftllln nrran edelllslA pitempi Ja hetlllbduben suunnllleen lskelall luokkaa. Hellahlelu on lsllelstll rauhalllMfflPU. valldla
pilrrellynl ~ 11111 ,laululla! onkin lsllelsll pflempl. - - = Aloltusnopeudell t11 lmlll
Ja ~ eclellNn puollbl aulll . . i m . ~ I I N I pllslyl '--'llalln IIOlllffnu heltalllelun
mablmlarvofen, ampliludln, HIÄI I
Tulee o 1 - mlelenldlnlolst nrnda nimenllunaJaa, mlklll 11111111aa161den jllkNn INIM on tilaisuus Jllleen tulU9-
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teltua taaempana olevasta painopisteasemasta, joka tämän ilmestyessä on
jo korjattu rakennemuutoksella. Tästä
kuitenkin enemmän hieman myöhemmin. Muiden aksellen suhteen ei stabiliteetista löytynyt moitteen sanaa.
Laskusllvekkeet,

eli toisaalta. syöksyJarrut vähentävät
koneen hukka-aikaa hinaukses.sa huomattavan paljon. Suurin sallittu nopeus niitä käytettäessä on 200 IQn/t,
jolloin koneen "liulrukulma." on tavattoman jyrkkä, noin 70°. Hlna,ttavan
irroituksen jälkeen voidaan siis huoletta syöksyä hyvin a.las ja jatkaa
suoraan laskuun, koska. hidastµvuus
loivennuksessa ja loppuliidossa..- on
suuri. Niinpä näin käytettävä laskutekniikka on, paitsi ällistyttävä, myös
erittäin tehokas.
Melkein poikittain virtausta vast!lan
olevat laskusltvekkeet ovat suuremmilla nopeuksilla erittäin raskaat
käyttää: Myös niiden sulkeminen ää-riasennossa ollessaan vaatii yli 120 km/t
nopeuksilla niin hankalan käden asennon ja niin suuren voiman, ettei -meikäläisen KOH-1-NOOR-urheilijan voimilla. tule moinen suoritus kysymykseenkään. On ilmeistä, ettei laskusiivek.keiden sulkeminen tule esille kovin
suurilla nopeuksilla, mutta on . ehkä
olemassa tilanteita, jolloin niitä . haluaisi käyttää, toisin sanoen avata lähellä niiden sallitun nopeusalueen
ylärajaa. Tarvittava muutostyö ei olisi
kovin suuri, sillä kysymys on lähinnä
käyttövivun asennon muuttamisesta
nykyistä luonnollisemmaksi. Suwmitelma epäkohdan poistamiseksi onkin
jo olemassa.
·

neen painopisteasema on suunniteltua
taaempa.na ja koelennot ovat osoittaneet tämän tuovan muassaan taipumuksen la.ttakierteeseen, siis pienisäteiseen, vaaka-asennossa tapahtuvaan syöksykierteeseen, jossa pyörimisnopeus on kohtalaisen suuri. Paitsi
että tällainen taipumus on epäterve
ilmiö, aiheuttaa liian takana sijaitseva painopisteasema useinkin muutoksia koneen käsittelyomina.isuu.ksiin.
Ei siis ole ihme, että tilaisuuden tarjoutuessa oli varsin mielenkiintoista
lentää koneella. ennen muutostöiden
suorittamista.
On olemassa tiettyjä teoreettisia perusteita odottaa korkeusohjaimelta
sekä ohjalnliikkeen että ohjainvoiman
puitteissa pientä tunnottomuutta, johtuen takana sijaitsevasta painopisteasema.sta. Ainakin allekirjoittaneen on
kuitenkin valkea mennä väittämään
havainneensa mitään tällaista, vaikka
yrittikin kiinnittää asiaan huomiota.
On eri asia, mitä tarkat mittaukset
asiasta ilmaisisivat mutta näissä oloissa
tapahtui arvostelu pelkästään subjektiivisella. tunnolla.
Muut ominaisuudet, toisin sanoen
normaalimpi puoli lentämisestä, se
joka jää jäljelle kun muistetaan että
painopisteaseman siirtäminen eteenpäin on työ, jota jo parhaillaan suoritetaan, ovat varsin miellyttävät. Kaikissa muissa suhteissa kone käyttäytyy erittäin miellyttävästi. Se sakkaa
suoraan, Ja esimerkiksi sauva rajoittimeen vedetyssä tärinäkaarrossa esiintyy selvä tendenssi virtauksen pyrkimiseen takaisin kiinni siipeen. Tämä
ilmenee ajoittaisena kaartonopeuden
lisääntymisenä ja samanaikaisena selvänä ohjaintunnon paranemisena korkeusperäsimessä.

M1111t ominaisuudet

Etukäteistiedot PIK-15:sta tiesivät
kertoa koneeseen vielä tulevan jonkin
verran rakenteellisia muutoksia. Ko-

Suunniteltujen muutostöiden

jälkeen on saamani käsityksen mukaan ilmeistä, ettei koneesta enää

löydy paljoakaan pahaa sanottavaa
ohjaajan kannalta sen lento-ominaisuuksia arvosteltaessa. On tarkoitus
pidentää koneen nokkaa 19 cm:llä,
jolloin myös istuin siirtyisi 15 cm
eteenpäin. Painopiste tulisi tällöin
olemaan suunnitellulla alueella. ja samalla. mittaritaulu ja jalkaohjaimet
siirtyisivät 4 cm eteen. Muutos ei tule
vaatimaan suuriakaan töitä, joten on
toivottavaa, että pääsemme sen suorituksen jälkeen palaamaan asiaan
uudelleen. Mikäli uusien koelentojen
jälkeen voidaan järjestää! tilaisuUIS
koneen kokeilemiseen voidaan palata
nyt esitettyihin ominaisuuksiin sekä
samalla sellaisiin seikkoihin kuin istuimen mukavuus, selkänoja, käyttölaitteet jn.e~
Koska suunnitellut muutostyöt edellyttävät sivuperäsimen pinta-alan lisäämistä aerodynaamisella vasta.painolla evän yläpuolella., jolloin liikkuvan osan kokonaispinta-ala myös kasvaa, on ilmeistä, että joudun tulevaisuudessa perumaan puhei-tani sanotun
ohjaimen tehosta.
Jos ajatellaan niitä käytännön seikkoja, joiden puitteissa, ja meillä ennen
kaikkea rajoittamina, kukin kotimainen konetyyppi rakennetaan, niin
painopistelaskelmien heitto sellaisessa
tapauksessa, joka on varsin pienellä
muutostyöllä korjattavissa, ei todellakaan ole kovin suuri asia. Puhtaasti
ilmailuillselta kannalta on sen sijaan
vahinko, ettei konetta voitu jättää tällaiseksi, la.ttakierreominaisuuksiltaan
varsin mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi, ja varustaa sitä esimerkiksi
syöksykierrejarruilla.. Käytännön merkitys olisi tietenkin tällaisella. koeyksllöllä varsin pieni, mutta puhtaasti
teoreettinen mielenkiinto sitä suurempi. Oman hinauskoneluokk&nsa eni<lrorooälsenä edustajana maa.ilmassa. on
konetta t.ervehdittävä suurella tyydytyksellä.

Teknilliset tiedot
Klrklvlll: 10,0 m
Pituus: 6.1 m
T,ti)lpalno: 492 kg
Hlnauspalno: 640 kg
Maksimi lentopaino: 750 kg
Suurin sallittu syilksynopeus: 300 km/t
Suurin salllttu nopeus laipat auki: 200 km/t
Moottori: Lycoming 0-320 A
Starttlteho: 150 hv/2700 k/min
OMINAISUUDET

Suurin nopeus hinauspotkurilla matkapotkurilla
190 kmlt

244 km/t

-Sakkausnopeus: sileänä 90 km/t tyhjäkäynnillä
laskusiivekkeet auki 81 km/t tyhjäkäynnillä
Kohoamlsnop- merenplnnaua: 7,0 m/s
Starttlkllto: 80 m

Laldkorkeus: 8600 m
Lentoaika: 3 t 30 min
Lentomatka: 750 km
Polttoalnemllrl: 100 1
Polttoaineenkulutus: n. 28 1/t
Nopeusalue hlnattaeua: 80-170 km/t
Kohoamlsnopeus hlnattaessa:
1-paikkaista 3,5- mts
2-paikkajsta 2,6-3,4 m/s

(Potkurien optimilapakulmia ja nousuja
"haetaan .. vielä. Mm. metallisen ·hinauspotkurin lapakulmia tullaan pienentämään hyötysuhteen parantamiseksi.)
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ULKOMUODOLTAAN on PIK-15 entWn siro Ja menevin nlkiilnen. RunkooR
verrattuna pltkl siipi kllnnlttll jonkin Hrran huomiota. OhJalmlua on tissi
teekkari Mauri Mllttlnen, Joka on suorittanut koneen varalnalHI koelennot.

Pääsuunnittelijan pallilta
PIK-15 on tnpllllnen Ni-tdd onnlsluneesla" r,hmltyhlL Sen aJau syntyi ~
pllrlNI, auunntltelut,6n toteultl lrlvmYlruttl, dlpUnslnNrtt Kai Me116n plleuunnlttell)ana HIii llldut Lounamu Ja JuNI Rinta, kone l1lllenMtlUn aubl Jlmllll Ja aubl
Helalngln Lenta ■HIIIIIIIII ~ IOlmeeta Ja koelenllllnl on nyt ker'- mies,
teekkari Mawl Mlllllnen.

noatamaan rungon suhteen potkurin
auuremmaaia halkalatfaaia johtuen.
Monien talous-, hankinta-, tuotantoyms. vaikeuksien aek/J ainakin auunnltteH/otden perheiden lafmml71önnm

1/Ukelm p/Utatifn 1'ffmdn koelfflnot
aiotttamaan elokuun Zopulla. Tiih4n
mennua4 auontettu;m alu:rtaviffl koelentojen peruateeua on todettu auunnltteluvaatfmusten fullem t41/fet111cri
uthu katkUia kohditl. 1""1'iin 11U4f1/ksm m1'0doati kuftfflkm tatpumu:r
muufta4 fatkettu 81/Ök8JlkieTre lattakterleekri. Tiihiin on SJ/11ft,4, auhteeUtaen ~ affpt, auunnitdtua
iaaemJ)Gflll oleva pamoptate aekil rtittitmitttömlJt mniptnnat. Huolimatta
afit4, ett4 kone wttlm ofkaiata tiiaU
lentolti1ckeuti, fa vaikka taipum-usta
t4hitn et-totr,ottuun lffltotflaan olut
wttu pienent44 ermiffaW4 1ctlor1lulusrafoftukafll4, Jl44fettlm koneelle aaada "puhtaat paperit". Nffnpij 1'iime
lokclkuusaa kone lfflnettffn J4mt;4r11elle, foaaa ae vfipyf partaen vttkkoa ta
kasvof fanit aikana pituutta ohjaamon
etupuolelta 19 cm. Samalla auurmneftffn ri11uperttrimen pinta-alaa ;a varustettiin se aerodi,namtadla 'kelrit11kaell4. 111/ÖS ohjatimoua tehttin en11t4
iaTpeellfaekri
kataottufa
muutoka!a,
fotka fohtuwat uthi1mit em. nokan pi-

Afatu:r kotim4nsen hffl41Uleflt0koneen
ja n:&kentam'-ta
ei ole Utm. Lopullisen qa4ykaen aen
toieuttamiHlle aniot 11114 Umefaemm.ltbi kili,n1/f Jcunnofflaen hinauakGlu.rton puute. OlUMln ,nu1elentoJcone..
kantamme laaduU'-'eatl 1'1U>lfen mittaan kohotmui k a ~ mittapuun mukaan ertttlim korkealle taaoUe. Lapripuole1I caaemaan aenai1"41l
Oli 1iUm1/f 1a.mouti4lfnei6Um keh.ftt4mmen. Pol1/fe1Cmkko1ffl IlmaUulcertl.oa,.
fulkaiatfm
atkomacm kalcaf1rin
hlnauakonetia koakevGa kUpailua, jo(ata 1ii1kimm41aen ,ien,aieella aUien
1'1'01&na 1959 TJth.d11itlln aafaa todenteolla 1'femM1l etemJ14fn.
Olfflnafata hmau:rkoneelle on teJ&o..
kaa moottoripotJcurtvhdfatelm4 ja 84111/iaiU lfflto-ommalauwet - - affpi.
fotka ovat "Hftet1/f toiaflnaa" mahdolit.:.
nmman ke1)Jlell4 tat1alla. Luotettavuutema fa ~ takia
f)IUi411ifim 1'0imalcritteen ~
ammkkalauem L:r,commg 0-320 moottoriin, fonka 150 het!on,otmaa edu:rtl
auunnltteHtotdffl
mielutC
IOPfl>Cl4
kompromiana rfftta1>4n auuren tehon
1a kuitenkin ko1atu1'lltaten ~ tannustm 114ltU4. 111/(ja hmauspotlcwi
hanlrittffn Amen1caia, 1a on ae llcCauley"n Nlmiatetta. .Ptenmousumen
;a auhtumaen auw-eUa halkairijaUa
vanutettu metallipotkuri takaa hi,1'4n
h~tvauhtem ~ kpvm11k-

totmtnnaaaa vaaraUiata 4killiatit k/Jri:iaakkau:rta erimn11. Pmta-claa ""4tttm
rfftt/J1'iin ma,gmaalm aaamw1caf ht- ~ k/J1/fefyn flOJ)eUdffl fa Nkkausfl()J>eUdffl 114liUe. K/J1/fett111ffl profiutm pienien momenttikertoimiffl annoata aaatffn m1f(ja riivffl vaneromnvaa a4/Jatef1/7cri hiukkaam pamoa.
Suoritettujen 1'fflllflufen mwcaan
oli todettu, ettet hi,1'4 ko1&oamiallopeua hfflllUkaeaaa 111cmaiUm takaa hi•
naukam kokonataafan l11hwttii. S.Uttun H ~ ollusa pienen kuJuu kohtuuttomaa« afkaa alaatuloon,
;a iotaaalta m1/ÖS kone rarittuu tarpeettomaatf, auut laa.keuiummen tapahtuu useimmiten juuri tiilut nopeudella. M11öak44n rfftt41'iin auurt aamttu
ffukunopeua et 71krin rfft4, aUut liu'un
aikana 7cerlUmi1/n1/f nopeus on PII&•
tytt41Jii hitvUUlm44n ennen laakua.
Ed-.U4 mamftuuta at,iat4 fohtuen on
P1K -15 1'111'1'Stettu auurikokofrilla laa~ tai oUceammin janullripofUa, rillit nffden t a r ~ on
71knnomaan na;otttaa flOJ)eUdffl kaavua
11/rkua4 1 ~ . N4iden ~
fm aamtamum takia fouduttfm ntrtymll/Jn PIK-11:n 71kriaalkorakenieuta ~ e u e e n . - ltautit4n
sel114nit aaiana tuH ~ alatcaaoinm, aUut onhan moitteeton ~ s
oh4aamoata emn. pwjelffltokUpatlufen
tungokaessa
hmattaena
ten,eydeUe

tenm

tamlaekri piUttettffn rakenteen 1a 14r-

ohfaamona auortttamaan eritft4 panmnukria. Laatkuttu-iatutmet ovat 10

Z:n J)itrustukria. Jo alku1'114heusa tod..ttffn t4m4 kuitfflkm uthu mahdottomakri. Suurempi affpt ;a moottori vaatit>at pitemffliin perlirungon ;a
perttrinpinnat. Samoin suurempi ,>a4flo
1'Cllltff lcaakutelme1dffl uudelleffl.'1tunnfttelun. M1/ÖS moottoria ;ovduttlm

keiden kil)litöi>tvun aamtoa tullaan
muuttamaan.
Titllaiaien
aefkko1m
huomioon ottaminmhan on melkempa

auunnUtdemf&eafa

aem tulevtUe ~ - S11lm-

utm:Jl(ltflan ptUtmtaekri aamtutaaa najoiaaa aaennettlm moottort,>elHtykaffl helmapeltfm iaohko luwcku,
joka avataan lffltoonl4hdön ja nousun
ajakri, ;a aulfetaan alottettaena laakeutumlnm pwjekonun trroft1'kam
f/Jlkeen.
Sff'De4 auunntteltaeaaa otettiin uthtökoh.dakri PIK-11 :n affpt, fonka proflUivaHnnan piUHri taata, ettet hmau:r-

erttt41n edulliata.

Suunnittelu- ;a

L

na/oit-

;utezmien muilta oam k/J11it/Ut h1/1'41caf
mahdolliafmman auuruaa m4itrfn HK-

OHJAAMON .._..._ on nlta Nln ulalllnen, 10■k1n Hn yleleplktfft
- I H " - n olemlnen prototy~lla. Tihlnldn alun palaanme tolwollaneU """""1&1den

~

dmt4m'-'eat4. Muutoatöfden
f1/ötuntfm/Jitrit oli noin ZBO.

tannttu

Alkutalven huonot stUlt ovat tehokkaaatl rafofttaneet koelffltofm auontu:rta muutoatöfden fitlkem. s~-

:kterrekokdta on auontettu t>CISfa etumafaflla ~ U l a , ta n«den
pen,ateeUa voidaan odottaa vilm kor-

;autunem. llfk/JH taipwnu:rta lattalriertuaeen vteut 'Dllh44k44n ilmenee
taaemmUla ~ U l a tullaafl
m~ atvuvakaafan pinta-alaa auurentaman. - SuunnfteUuiata muutokaiata

on mamtttcwa potkurtn "trtmmaamt-

nm" lopullutm an,ofhinaa laJ)akulmfa
hieman J)ienent4m4U4. Edelleen tullaan

aamnusta 1Hrilla valmftna. Laaku:rfivek-

mahdotonta ~ - -

Joa

menu auunnftelmien mukaan,
tulee "Hmu" aaamaan tulikcaateffl30
emi talven pur,elentoldrtU4 Lapfua.
kalkkt

MELKEIN poikittain eukenat Ja kooltaan ■uunit laipat lllhlnlttllwlt
tietenkin '-tnlot■.. Ennen kaikua huomio kiintyy kuftenldn lalppoJen
Yalkutubeen lennolla, ■lk■ I lehokkllat jarrut ne ovat.
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