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ALKULAUSE

Tiistaina 31.10.2000 klo 16.29 Suomen aikaa sattui Kuopion lentoaseman kiitotien 15 lyhyellä
loppuosalla vaaratilanne, jossa harjoituslennolla ollut Suomen Ilmavoimien Hornet-hävittäjä
HN-401, kutsumerkiltään R-68 teki tarkkuustutkalähestymisen (PAR) päätteeksi matalalähestymi-
sen kynnykseltä noin 10 metrin korkeudesta samanaikaisesti, kun kiitotiellä oli kunnossapitoajo-
neuvoja.

Onnettomuustutkintakeskus käynnisti 13.11.2000 päätöksellään n:o C 16/2000 L virkamiestutkin-
nan tapauksen johdosta ja nimitti tutkijoiksi suostumustensa mukaisesti Onnettomuustutkintakes-
kuksen asiantuntijat Ari Huhtalan ja Pekka Alaraudanjoen.

Tutkintaselostuksen luonnos lähetettiin 17.4.2001 Onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuk-
sen (79/96) 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa varten Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuus-
hallinnolle ja Ilmavoimien Esikunnalle. Lausunnot saatiin 28.5.2001 ja huomioitiin tutkintaselos-
tuksessa. Lausunnot liitettiin tutkintaselostukseen liitteinä 2 ja 3.
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1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET

1.1 Tapahtumien kulku

Karjalan Lennoston neljä Hornet-hävittäjää oli lentämässä Kuopiossa mittarisääolosuh-
teissa (IMC) lähestymisharjoituksia kiitotielle 15. R-68:n (HN-401, Hornet) teki aluksi
kaksi VOR/DME-lähestymistä ja sen jälkeen kolme tarkkuustutkalähestymistä (PAR).

Lähestymisten aikana kiitotiellä työskenteli kunnossapitoajoneuvoja. Lähestymisaluetut-
kalennonjohtaja (TAR) antoi useaan eri otteeseen ilma-aluksille liikenneilmoituksen kun-
nossapitoajoneuvoista sekä suomen että englannin kielellä ja ilmoitti, että matalalähes-
tymisten aikana alin lentokorkeus on 60 metriä lentopaikan korkeustasosta (QFE).

Ennen PAR-lähestymisten aloittamista TAR-lennonjohtaja vahvisti puhelimella lähilen-
nonjohdosta (TWR), ettei kiitotie ollut edelleenkään käytettävissä läpilaskuun kunnossa-
pitotöiden vuoksi.

Liikenne oli vilkkaudeltaan tavanomainen. R-68 käytti tällä lennolla englanninkielistä ra-
diopuhelinliikennettä. Muut harjoituslähestymisiä tehneet ilma-alukset käyttivät suomen
kieltä. Tapahtumahetkellä näkyvyys oli yli 10 km ja pilvikorkeus 60 metriä. R-68:n oh-
jaaja lensi ensimmäistä lähestymisharjoituslentoa todellisissa 1. luokan sääolosuhteissa.

Ensimmäisen PAR-lähestymisen aikana PAR-lennonjohtaja antoi R-68:lle ylösvetosel-
vityksen: ”…and after low approach cleared heading 240 and 1000 metres” (”….ja ma-
talalähestymisen jälkeen selvä ohjaussuuntaan 240 ja 1000 metriä”). Tämän ohjaaja
kuittasi ja pyysi samalla läpilaskulupaa. Lennonjohtaja vahvisti kuittauksen eikä antanut
selvitystä läpilaskuun. Tämän R-68 kuittasi omalla kutsullaan.

Ennen toista PAR-lähestymistä TAR-lennonjohtaja antoi R-68:lle ylösvetoselvityksen:
 ”… and after go around turn right heading 240 climb to 1000 metres” (”… ja ylösvedon
jälkeen kaarra oikealle ohjaussuuntaan 240 nouse 1000:een metriin”). Siirryttyään PAR-
lennonjohtajan taajuudelle ohjaaja pyysi jälleen lupaa läpilaskuun kysymällä: ”Request
touch and go”, johon lennonjohtaja vastasi kieltävästi ”Negative”. Lähestymisen aikana
lennonjohtaja pyysi ohjaajaa vahvistamaan ohjaussuunnan, joka olikin 10 astetta väärä.

3,5 merimailin (NM) kohdalla kosketuskohdasta PAR-lennonjohtaja antoi selvityksen sa-
nomalla: ”3,5 miles, you are cleared to go around, 110 degrees 7 knots” (”3,5 mailia, olet
selvä ylösvetoon, 110 astetta 7 solmua.”), jonka ohjaaja kuittasi sanomalla: ”Cleared to
go around, R-68” (”Selvä ylösvetoon, R-68”).

Tarkkuuslähestyminen jatkui lennonjohtajan ohjeiden mukaisesti ja päättyi 0,8 NM kos-
ketuskohdasta lennonjohtajan sanoessa ”…0,8 miles approach completed, 120 degrees
7 knots.” (”… 0,8 mailia lähestyminen päättynyt, 120 astetta 7 solmua.”). PAR-
lennonjohtaja jatkoi ohjeiden mukaan paikkatiedon antamista R-68:lle liukupolkuun ja
keskilinjaan nähden. R-68 jatkoi lähestymistään 60 metrin alapuolelle saaden kiitotien
näkyviinsä noin 60 metrin korkeudesta.
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Vähän ennen kynnystä ohjaaja näki kiitotiellä ajoneuvojen vilkkuvaloja ja aloitti saman-
aikaisesti ylösvedon. Myös PAR-lennonjohtaja havaitsi näyttölaitteeltaan muodostumas-
sa olevan vaaratilanteen ja käski suomen kielellä ”Vedä ylös”. Ohjaaja ilmoitti olevansa
ylösvedossa ja näkevänsä kiitotiellä olevan liikenteen.

Ennen harjoituslähestymisten alkamista lähilennonjohtaja (TWR) varoitti kiitotielle työs-
kentelemään meneviä kunnossapitoajoneuvoja (LINKO, HARJA 1 ja HARJA 2) ylösve-
tävistä lentokoneista. Ajoneuvot kuittasivat kutsullaan tornilta saamansa liikenneilmoi-
tuksen.

Lennonjohtaja raportoi ilmailumääräyksen GEN M1-4 edellyttämällä tavalla tapahtu-
neesta ilmailuviranomaiselle Lentoturvallisuushallintoon sekä laati Lennonvarmistus-
osaston sisäisen poikkeama- ja havaintoilmoituksen (PHI). Lennonjohdossa tapahtuma
oli merkitty ohjeiden mukaisesti sekä lähilennonjohdon (TWR) että lähestymislennonjoh-
don (APP) päiväkirjoihin.

Ohjaaja laati tapauksesta Ilmavoimien sisäisen häiriöilmoituksen (HI).

Lentoaseman kunnossapitohenkilöstö ei laatinut kenttäosaston sisäistä poikkeama- ja
havaintoilmoitusta (PHI), eikä tapahtumasta ole merkintää kunnossapidon päiväkirjassa.

1.2 Perustiedot

1.2.1 Ilma-alus

Kansallisuus ja rekisteritunnus: HN-401
Omistaja: Suomen valtio
Käyttäjä: Ilmavoimat
Tyyppi: F-18C Hornet, yksipaikkainen hävittäjä

1.2.2 Lennon tyyppi

Tarkkuuslähestymisharjoitus (PAR) mittarisääolosuhteissa (IMC).

1.2.3 Henkilöt

R-68:n päällikkö: 25 vuotta.
Lupakirja: Sotilaslentäjä, lentolupa voimassa
Kelpuutukset: HN-kelpuutus, I mittarilentoluokka,
 Ilmailulaitoksen järjestämä englannin kielen tason II
 (IFR-englanti) koe suoritettu.
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PAR-lennonjohtaja: 35 vuotta.
Lupakirjat: Lennonjohtaja, voimassa 23.2.2002 saakka.
Lääketieteellinen kelp.tod: FIN 1, voimassa 23.2.2002 saakka
Kelpuutukset: EFKU TWR/APP, TAR ja PAR, voimassa 23.2.2002
 saakka.

TAR-lennonjohtaja: 42 vuotta.
Lupakirjat: Lennonjohtaja, voimassa 7.6.2002 saakka.
Lääketieteellinen kelp.tod: FIN 1, voimassa 7.6.2001 saakka
Kelpuutukset: EFKU TWR/APP, TAR, voimassa 7.6.2002 saakka.

TWR-lennonjohtaja: 31 vuotta.
Lupakirjat: Lennonjohtaja, voimassa 8.11.2001 saakka.
Lääketieteellinen kelp.tod: FIN 1, voimassa 8.11.2001 saakka
Kelpuutukset: EFKU TWR/APP, voimassa 8.11.2001 saakka.

1.2.4 Sää

Kuopion lentoaseman säätila 31.10.2000 (SA)

Kello 14.20: Tuuli 120 astetta 7 solmua, vaihteluväli 090-120 astetta. Näkyvyys yli 10
kilometriä, räntäsadetta (-RASN), pilvisyys yli puolitaivasta (BKN) 150 met-
riä (500 ft), lämpötila +2 °C ja kastepiste +2 °C, QNH 996.

Kello 14.50: Tuuli 110 astetta 7 solmua, Näkyvyys yli 10 kilometriä, pilvisyys yli puoli-
taivasta (BKN) 120 metriä (400 ft), lämpötila +3 °C ja kastepiste +2 °C,
QNH 997.

Kello 15.20: Tuuli 110 astetta 8 solmua, vaihteluväli 090-150 astetta. Näkyvyys yli 10
kilometriä, pilvisyys yli puolitaivasta (BKN) 90 metriä (300 ft), lämpötila +3
°C ja kastepiste +2 °C, QNH 997.

Kello 15.50: Tuuli 110 astetta 8 solmua, vaihteluväli 080-140 astetta. Näkyvyys yli 10
kilometriä, pilvisyys yli puolitaivasta (BKN) 90 metriä (300 ft), lämpötila +3
°C ja kastepiste +3 °C, QNH 996.

Kello 16.20: Tuuli 120 astetta 7 solmua, vaihteluväli 090-150 astetta. Näkyvyys yli 10
kilometriä, pilvisyys yli puolitaivasta (BKN) 60 metriä (200 ft), lämpötila +3
°C ja kastepiste +3 °C, QNH 997.

Kuopion lentoaseman ennuste 31.10.2000 klo 14.00 – 23.00 (SA):

Tuuli 140 astetta 12 solmua, näkyvyys yli 10 km, pilvisyys yli puolitaivasta (BKN) 210
metriä (700 ft), täyspilvisyys (OVC) 600 metriä (2000 ft), 30 prosentin todennäköisyy-
dellä ajoittain klo 12.00 – 16.00 UTC näkyvyys 4 km, tihkusadetta (DZ), pilvisyys yli puo-
litaivasta (BKN) 120 metriä (400 ft).
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Ohjaajalla oli käytössä tuulilasinäyttö head-up-display (HUD), jolloin hän pystyi katso-
maan kokoajan ulos tuulilasista. Tapahtumahetkellä pilvikorkeus oli sellainen, että oh-
jaajalla oli mahdollisuus nähdä kiitotiellä olevat ajoneuvot vasta 60 metrin alapuolelta.

Kiitotieolosuhteet: Kiitotie 33, sohjoa 1-10%, paksuus 2 mm, kitkakerroin 75.

1.3 Tutkimukset

Tapauksen tutkinnassa on kuultu ilma-aluksen ohjaajaa, PAR-lennonjohtajaa, Kuopion
lennonjohdon päällikköä sekä kuunneltu tapahtumaan liittyvät lennonjohdon nauhoituk-
set. Lisäksi tutkijat ovat yhdessä Ilmailulaitoksen Avia Collegessa työskentelevien PAR-
koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa läpikäyneet lähestymisiin liittyvät selvityk-
set ja sanonnat.

Tutkijoiden käytössä oli Hornet -koneen (HN) HUD -videotallenne esillä olevan lähesty-
misen osalta. HN -koneen tuulilasinäytön videojärjestelmä (HUD) tallentaa sekä tuuli-
lasinäytölle heijastuvat tiedot että koneen aseakselin suunnassa olevan ulkoisen mai-
seman. Lisäksi nauhalle tallentuu koneen kahden radion kautta kuuluva radiopuhelinlii-
kenne.

PAR-lennonjohtajan ja TWR-lennonjohtajan väliseen yhteistoimintaan käytetään las-
keutumisluvan kyselylaitetta. Laiteessa on päällekkäin neljä eriväristä merkkivaloa. Alin
vihreä valo ilmoittaa selvä laskuun, seuraava keltainen valo jatka lähestym., seuraava
punainen vihreä punainen selvä ylivetoon ja ylin punainen vedä yli. Punaisen vedä yli
valon syttyessä kuuluu myöskin hälytysääni. PAR-lähestymisen aikana lennonjohtaja
painaa laitteessa olevaa kutsunappia jolloin TWR-lennonjohtaja valitsee kulloiseenkin
tilanteeseen sillä hetkellä sopivan selvityksen ja selvitystä osoittava merkkivalo syttyy
laitteeseen tiedoksi PAR-lennonjohtajalle. Laitteesta puuttuu kokonaan matalalähesty-
mistä kuvaava merkkivalo. Kyselylaite ei myöskään ole Ilmailulaitoksen Lentoturvalli-
suushallinnon käyttöön hyväksymä.

Ilmavoimat on asentanut tarkkuustutkasimulaattorin Kuopion lähestymislennonjohtoon
vuonna 1996, mutta sitä ei ole otettu käyttöön, koska simulaattoria ei ole saatu toimi-
maan halutulla tavalla. Myöskään muihin lennonjohtoihin Suomessa asennetut tark-
kuustutkasimulaattorit (PAR) eivät ole toimintakunnossa.

Lennonjohdon radiopuhelinliikenne on julkaistu liitteessä 1

1.3.1 Ohjeistus tarkkuuslähestymiseen liittyvistä lennonjohtoselvityksistä

Lennonjohtoselvitys on ilma-alukselle annettu lupa suorittaa lento tai siihen liittyvät toi-
menpiteet lennonjohdon määräämin ehdoin. Selvityksen tulee perustua yksinomaan
lennonjohtopalvelun antamiselle asetettuihin vaatimuksiin. Selvityksen tarkoituksena on
taata turvallisuus ja joustavuus ilmaliikenteessä ja sen tulee perustua tiedossa olevaan
liikenteeseen ilmassa tai liikennealueella huomioon ottaen myös ajoneuvoliikenne ja
esteet sekä odotettavissa olevaan liikennetilanteen kehittymiseen. (Lennonjohtajan kä-
sikirja LJKK luku I kohta 9.)
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Ilma-aluksen on noudatettava viimeksi saamaansa ja kuittaamaansa selvitystä valvotus-
sa ilmatilassa, ellei kyseessä ole hätätilanne.

Lennonjohtoselvitys tulee olla laadittu vakiomuotoon ja sen tulee sisältää seuraavat tie-
dot soveltuvin osin: ilma-aluksen kutsumerkki, selvitysraja, reitti, selvityskorkeus ja sii-
hen liittyvät rajoitukset, muut ohjeet tai tiedot sekä SSR -koodi.

Tuloselvitys

TAR-lennonjohtaja antaa PAR-lähestymiseen tulevalle ilma-alukselle tuloselvityksen:

-”Romeo 68 kaarra oikealle ohjaussuuntaan 060, laskeudu 550:een metriin, vekto-
rointi tarkkuuslähestymiseen kiitotielle 15 oikea kierros päättyen 0,8 NM kosketus-
kohdasta.”

-”Romeo 68 turn right heading 060, descent to 550 metres, vectoring for precision
approach runway 15 right circuit terminating at 0,8 NM from touchdown.”

Ylösvetoselvitys (-ohje)

Lähestymistä tekevälle ilma-alukselle on tarvittaessa annettava vaihtoehtoinen ylösve-
toselvitys. TAR-lennonjohtaja laatii ja välittää selvityksen lähestymistä tekevälle ilma-
alukselle ennen kuin luovuttaa sen PAR-lennonjohtajalle.

-”Romeo 68 matalalähestymisen jälkeen kaarra oikealle ohjaussuuntaan 240,
nouse 1000:een metriin (QFE 985).”

-”Romeo 68 after low approach turn right heading 240, climb to 1000 metres
(on QFE 985).”

Jos vaihtoehtoista ylösvetoselvitystä ei ole annettu IFR-ilma-aluksen tulee noudattaa
Suomen ilmailukäsikirjassa (AIP) erikseen julkaistua tarkkuuslähestymisen (PAR) kes-
keytetyn lähestymisen menetelmää. Tai jos sellaista ei ole julkaistu, niin AIP:n mittarilä-
hestymiskartoissa julkaistua keskeytetyn lähestymisen menetelmää.

Lähestymisselvitys

PAR-lähestymisessä ei anneta erillistä lähestymisselvitystä. PAR-lennonjohtajan on il-
moitettava ilma-alukselle, kun se lähestyy pistettä, josta liuku alkaa ja käskettävä tar-
kastamaan ratkaisukorkeutensa. Lähestyminen alkaa, kun lennonjohtaja käskee ilma-
alukselle liu’un aloitukseen. Hän jatkaa ohjeiden antamista liukupolun ja suuntasäteen
suhteen sekä etäisyystietojen antamista kosketuskohtaan. Lennonjohtaja ilmoittaa ilma-
alukselle, kun lähestyminen päättyy. Hänen tulee jatkaa tietojen antamista liukupolun ja
keskilinjan suhteen, kunnes ilma-alus on kynnyksen yläpuolella. Lennonjohtaja voi har-
kintansa mukaan seurata lähestymistä kosketuskohtaan asti, jolloin ilma-alukselle on il-
moitettava kynnyksen ylitys.
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Lasku-, läpilasku- tai matalalähestymisselvitys (/lupa)

Ilma-alukselle on aina, joka kerta erikseen annettava lasku-, läpilasku- tai matalalähes-
tymisselvitys sekä tarvittaessa siihen liittyvä korkeusrajoitus ja liikenneilmoitus. PAR-
lennonjohtaja laatii ja välittää selvityksen ilma-alukselle sovittuaan ensin asiasta lähilen-
nonjohdon (TWR) kanssa. PAR-lähestymisessä selvitys tulisi pyrkiä antamaan ilma-
alukselle ennen liu’un aloittamista kuitenkin viimeistään 2 NM ennen kosketuskohtaa.

Matalalähestymistä ei ole määritelty. Myöskään ylösvedon aloittamiskorkeutta matalalä-
hestymisestä ei ole määritelty. Ilmailun VHF -radiopuhelinoppaassa kohdassa 3.5.17 e
ja f todetaan matalalähestymisestä seuraavaa:

e) Suoritettaessa harjoituslähestymisiä, ohjaaja voi pyytää lupaa lentää kiitotien
päältä tai samansuuntaisesti kiitotien kanssa tulematta laskuun. Tällöin hän pyytää
lupaa matalalähestymiseen.
– ”Pyydän matalalähestymistä”. ”Request low approach”.

f) Ilma-alus voidaan selvittää harjoituslähestymisissä ylittämään kiitotien kynnys,
vaikka kiitotie on maa-ajoneuvojen varaama. Tällöin selvityksessä on mainittava,
että ilma-alus ei saa laskeutua alle 60 m lentopaikan korkeustasosta (QFE).
– ”Selvä matalalähestymiseen”. ”Cleared low approach”. (Kiitotie tunnus, tarvittaes-
sa korkeusrajoitus ja ylösveto-ohjeet)

Lennonjohtajan käsikirjan (LJKK) luvussa II, kohdassa 3.2.10 on matalalähestymisestä
todettu seuraavaa:

Koulu- tai harjoituslennolla oleva ilma-alus voidaan selvittää matalalähestymisessä
ylittämään kiitotien kynnys, vaikka kiitotie on varattu. Tällöin on huomioitava:

a) selvityksessä on mainittava, että ilma-alus ei saa laskeutua alle 60 m
(200 ft) lentopaikan korkeustasosta.

b) ilma-alukselle on annettava liikenneilmoitus ja rajoituksen syy

c) menetelmää sovelletaan vain maa-ajoneuvojen varatessa kiitotietä

d) sotilasilma-aluksen suorittaessa matalalähestymistä kiitotietä voi varata
myös toinen sotilasilma-alus

e) kiitotiellä olevalle kalustolle annetaan aina liikenneilmoitus.

LJKK:ssa annettu matalalähestymisohje on kansallinen. Ohje on aikanaan laadittu Ilma-
voimien esityksestä vastaamaan Ilmavoimien tarpeita. Annetussa ohjeessa ei ole mai-
nintaa siitä, että em. ohjetta voidaan soveltaa vain suomalaisen ilma-aluksen ollessa ky-
seessä. Ohjetta ei myöskään ole tiedotettu poikkeuksena kansainvälisiin kiitotienkäyttö-
porrastuksiin.
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Matalalähestymisessä ilma-alus varaa kiitotien. Tällöin selvitykseen on liitettävä myöskin
tuulitiedot. Tutkijoiden käsityksen mukaan käytännön tulisi olla yhdenmukainen ilma-
aluksille annettavien läpilasku- tai laskuselvitysten kanssa. Nykyisin koulutuksessa tuuli-
tiedot liitetään sanoman alkuosaan.

-”Romeo 68 tuuli 110 astetta 7 solmua. Älä alita 60 metriä, ajoneuvoja kiitotiellä.
Selvä matalalähestymiseen kiitotie 15.

-”Romeo 68 wind 110 degrees 7 knots. Minimum level 60 metres, vehicles on run-
way. Cleared for low approach runway 15.

Keskeytetty lähestyminen

Ilmailun VHF -radiopuhelinliikenne oppaan kohdassa 3.5.19 a) todetaan, että sanontaa
”TEE YLÖSVETO, GO AROUND” käytetään, kun ilma-aluksen lähestyminen joudutaan
keskeyttämään vaaratilanteen välttämiseksi. Lisäksi oppaan kohdassa 3.10.7 on jul-
kaistu keskeytettyyn tarkkuuslähestymiseen liittyvät sanonnat.
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2 ANALYYSI

2.1 Yleistä

Sotilasilma-alusten suorittamien harjoituslähestymisten tavoitteena on päästä lähestymi-
sen eri vaiheissa aina mahdollisimman lähelle todellista tilannetta. Lähestymiset päätty-
vät kulloisenkin tilanteen mukaan joko matalalähestymiseen, läpilaskuun tai laskuun. Il-
ma-aluksen polttoainemäärästä johtuva paino huomioiden harjoituslähestymiset useim-
miten pyritään päättämään läpilaskuun.

Varsinkin talviaikaan kiitotien kunnossapitotöitä on välttämätöntä suorittaa myös harjoi-
tuslähestymisten aikana. Kunnossapitotyöt rajoittavat kiitotien käyttöä niin, että läpilas-
kuja ei aina voi suorittaa. Tällöin kuitenkin matalalähestymiset ovat mahdollisia, mutta
kunnossapitoajoneuvojen vuoksi ilma-aluksille annetaan 60 metrin korkeusrajoitus, jota
ei lähestymisten aikana saa alittaa.

2.2 Ohjaajan toiminta

Ohjaajalla oli tehtävänä lentää VOR/DME ja PAR-lähestymisharjoituksia, jotka päättyisi-
vät matalalähestymiseen tai koneen painon salliessa läpilaskuun. Hän lensi ensim-
mäistä lähestymisharjoituslentoa todellisissa ensimmäisen luokan sääolosuhteissa len-
nettyään edellisessä kuussa 1. luokan mittarilentokelpuutukseen oikeuttavan tarkastus-
lennon. Ennen PAR-lähestymisiä tehtyjen VOR/DME-lähestymisten aikana TAR-lennon-
johtaja kertoi kiitotiellä olevista ajoneuvoista ja selvitti alimmaksi korkeudeksi 60 metriä
matalalähestymisissä. Näissä kahdessa sisääntulossa ohjaaja teki ylösvedon 100 met-
ristä eikä saanut kiitotietä näkyviinsä matalasta pilvikorkeudesta johtuen.

PAR-lähestymisessä TAR-lennonjohtaja antoi ylösvetoselvityksen käyttämällä sanontaa
”…after go around…” (”… ylösvedon jälkeen…). Ohjaaja kuittasi saamansa selvityksen.
Siirryttyään PAR:in taajuudelle ohjaaja pyysi lupaa läpilaskuun ”request touch and go”.
Lennonjohtaja vastasi tähän kieltävästi sanomalla ”negative”. Kertomansa mukaan oh-
jaaja tiedosti sanoman sisällön ja suunnitteli tekevänsä ylösvedon 60 metristä. 3,5 NM:n
kohdalla lennonjohtaja antoi selvityksen ”…cleared to go around…” (”… selvä ylösve-
toon…”), jonka ohjaaja kuittasi. Kuulemisessa hän kertoi ymmärtäneensä sanoman,
mutta mieltäneensä sen läpilaskuluvaksi (”touch and go”).

Lähestymisen tässä vaiheessa (3,5 NM) ilma-alus on laskuasussa ja ohjaaja ohjaa ko-
netta mahdollisimman tarkasti PAR-lennonjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ko.
lähestymisessä vähän ennen 4 NM:a ilma-alus oli liukupolulla ja vähän vasemmalla
keskilinjasta. Lennonjohtaja pyysi ohjaajaa vahvistamaan ohjaussuunnan, joka olikin 10
astetta väärä. Hetkeä myöhemmin ohjaaja kuittasi tarpeettomasti lennonjohtajan anta-
man ohjaussuuntaohjeen. Seuraavaa ohjaussuuntaa koskevan selvityksen ohjaaja pyysi
toistamaan. Nauhoitteista ohje oli selvästi kuultavissa. Pilvikorkeus oli laskenut 120 met-
ristä 60 metriin vastoin ennustetta, jolloin ohjaaja lensi ensimmäistä kertaa todellisissa 1.
luokan sääolosuhteissa. Tutkijoiden käsityksen mukaan nämä tapahtumat ovat merkki
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siitä tai ne ovat voineet vaikuttaa siten, että syystä tai toisesta ohjaajan keskittyminen oli
häiriintynyt. Ohjaaja ei kuitenkaan itse osannut sanoa mitään syytä toimintaansa.

Ylösvetoselvityksen jälkeen ohjaaja jatkoi lähestymistään normaalisti seuraten lennon-
johtajan antamia ohjeita. Tullessaan minimiinsä 60 metriin ohjaaja ei aloittanutkaan
ylösvetoa, vaan jatkoi lähestymistään aikomuksenaan tehdä matalalähestyminen kiito-
tien kynnykseltä muutaman metrin korkeudesta. Koneessa oli vielä niin paljon polttoai-
netta, ettei ohjaaja olisi voinut tehdä läpilaskua. Kertomansa mukaan hän oli pyytänyt
läpilaskuselvitystä päästäkseen 60 metrin alapuolelle, jolloin tapahtuu mm. nopeuden
säätäminen sopivaksi laskeutumista varten sekä koneen ohjaaminen ulkoa saatujen nä-
köhavaintojen perusteella kohti kosketuskohtaa.

Lähestyessään suunnittelemaansa ylösvetokohtaa ohjaaja näki etäämpänä kiitotiellä
ajoneuvojen vilkkuvaloja, jolloin hän aloitti välittömästi ylösvedon. Samanaikaisesti myös
PAR-lennonjohtaja käski suomen kielellä ylösvedon. Matalimmillaan ilma-alus oli noin
10 metrin korkeudella ja ajoneuvot olivat reilun kilometrin etäisyydellä ko. kynnykseltä.

Ohjaaja pyysi erikseen jo ensimmäisen PAR-lähestymisen aikana läpilaskuselvitystä,
mutta ei saanut sitä. Samoin hän pyysi myös toisen PAR-lähestymisen alussa läpilas-
kuselvitystä, mutta ei tällöinkään saanut sitä. Ohjaaja kuuli suomen kielellä liikenteelle
kerrottavan kiitotiellä olevista ajoneuvoista ja lisäksi hän oli itse saanut saman tiedon
englanniksi. Missään vaiheessa tätä rajoitusta ei poistettu yhdeltäkään lähestymishar-
joituksia tekevältä ilma-alukselta. Toisaalta ohjeistuksen mukaan ko. rajoitus, mikäli se
on voimassa, tulee antaa aina erikseen jokaista lähestymistä varten. Koska vaaratilan-
teeseen johtaneen lähestymisen aikana ilma-alukselle ei annettu mitään rajoituksia
ylösvedon alimman korkeuden suhteen, ohjaaja olisi voinut itse päättää, miltä korkeu-
delta aloittaa ylösvedon.

Ohjaajan käyttämä englanninkieli oli melko sujuvaa, vaikka hän ei ole sitä kertomansa
mukaan paljon ilmailussa käyttänytkään. Normaalisti lennolla käytetyt sanonnat ovat ru-
tiininomaisia, useasti toistuvia sanontoja. Vaikka lennonjohtajan käyttämä sanonta
”…cleared to go around…” (”… selvä ylösvetoon…”) ja osa muistakaan sanonnoista ei-
vät olleet aina VHF -radiopuhelinoppaan mukaisia, eivät ne kuitenkaan voineet luoda
ohjaajalle sellaista mielikuvaa, että hänellä olisi ollut läpilaskulupa.

2.3 Lennonjohdon toiminta

Tapahtumahetkellä lähestymislennonjohdossa työskenteli kaksi lennonjohtajaa. Kello
14.03 tauolta tullut lennonjohtaja jatkoi TAR-työpisteessä ja siinä työskennellyt lennon-
johtaja siirtyi antamaan PAR-palvelua. TAR-lennonjohtaja kertoi suomeksi klo 14.04 lii-
kenteelle tiedoksi kiitotiellä olevista ajoneuvoista ja siitä, että matalalähestymiset tulee
lopettaa 60 metriin tai sen yläpuolelle. R-68 oli tuolloin myös ko. taajuudella.

Aloittaessaan VOR/DME-lähestymisen klo 14.07 TAR-lennonjohtaja antoi R-68:lle lä-
hestymisselvityksen ”…cleared for de… approach runway 15 …” (” …selvä lähestymään
kiitotietä 15…”). R-68 kuittasi saamansa selvityksen käyttämällä sanontaa ”…cleared for
low approach 15…” (”…selvä matalalähestymiseen 15…”). TAR-lennonjohtaja varoitti
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R-68:aa kiitotiellä olevista ajoneuvoista ja rajoitti lähestymisen minimikorkeudeksi 60
metriä ”Vehicles on runway and commence your overshoot at 60 metres or above”
(” Ajoneuvoja kiitotiellä ja aloita ylösveto 60 metristä tai sen yläpuolelta”). Klo 14.08 R-68
sai ylösvetoselvityksen ”...after go around…”. (”…ylösvedon jälkeen…”) ja klo 14.09 tul-
lessaan ulkomerkki sisään uuden selvityksen ”…cleared go around, commence go
around 60 metres or above…” (”…selvä ylösvetoon, aloita ylösveto 60 metristä tai sen
yläpuolelta…”). Lennonjohtaja käytti tilanteessa sanontoja, jotka eivät kaikilta osin ole
julkaistun Ilmailun VHF -radiopuhelin oppaan mukaisia.

Klo 14.17 TAR-lennonjohtaja ilmoitti suomeksi, että ”tiedoksi siellä on se kunnossapito-
tarve koko ajan, että noita läpilaskuja PAR:sta ei niin pysty tekeen”. Klo 14.18 lähesty-
misharjoituksia lentävä K-77 kysyi, että ”…onks se 60 metriä voimassa”, johon TAR-
lennonjohtaja vastasi: ”Kyllä on koko ajan voimassa, ellei muuta sanota, siellä on harjoja
kiitotiellä”. R-68 ei kuullut käytyä keskustelua, koska oli jo klo 14.15 siirretty PAR-
taajuudelle.

Ensimmäisen PAR-lähestymisen aikana lennonjohtaja antoi R-68:lle ylösvetoselvityksen
käyttäen sanontaa ”…after low approach..." (”…matalalähestymisen jälkeen…”). Ta-
kaisinluvun yhteydessä ohjaaja pyysi läpilaskuselvitystä, jota lennonjohtaja ei antanut.
PAR-lennonjohtaja antoi ylösvetoselvityksen voimassa olevan fraseologian mukaisesti.
Tämän lähestymisen aikana ei annettu lainkaan matalalähestymisselvitystä eikä siihen
liittyvää liikenneilmoitusta ja korkeusrajoitusta. Lähestyminen päättyi ylösvetoon 60 met-
ristä.

Johtaessaan R-68:aa toiseen PAR-lähestymiseen TAR-lennonjoihtaja antoi ylösvetosel-
vityksen klo 14.24 käyttäen sanontaa ”…after go around…” (”…ylösvedon jälkeen…”).
Loppulähestymisen aikana klo 14.26 ohjaaja pyysi läpilaskuselvitystä, jota PAR-
lennonjohtaja ei antanut. 3,5 NM:n etäisyydellä kosketuskohdasta lennonjohtaja antoi
selvityksen ”…cleared to go around…” (”…selvä ylösvetoon…”), jonka ohjaaja kuittasi.
Tässä lähestymisessä kumpikaan lennonjohtaja ei kaikilta osin käyttänyt voimassa ole-
van ohjeen mukaisia sanontoja antaessaan ylösvetoselvitystä. Lisäksi lähestymisen ai-
kana ei annettu matalalähestymisselvitystä eikä siihen liittyvää liikenneilmoitusta ja kor-
keusrajoitusta. Ohjaaja jatkoi lähestymistään aina 10 metrin korkeuteen asti, josta aloitti
matalalähestymisen päätteeksi ylösvedon. Huomatessaan muodostuvan vaaratilanteen
PAR-lennonjohtaja toimi oikein ja ripeästi käskemällä ohjeiden mukaisesti suomen kie-
lellä R-68:n ylösvetoon.

Ylösvetoselvitystä antaessaan TAR-lennonjohtaja käytti suomenkielisessä puheessaan
ohjeistuksen mukaista termiä ”matalalähestymisen jälkeen” (after low approach), kun
taas englanninkielisessä puheessaan hän käytti ”after go around” -termiä (ylösvedon jäl-
keen), joka ei ole nykyisen ohjeistuksen mukainen sanonta. PAR-lennonjohtaja käytti
englanninkielisessä puheessaan molempia sanontoja. Suomen kielessä hän käytti oike-
aa termiä ”matalalähestyminen”.

Vuorossa olleille lähestymislennonjohtajille tuntui muodostuneen virheellinen käytäntö,
että matalalähestymisiä koskevia rajoituksia ei aina tarvitse antaa jokaista lähestymistä
varten erikseen. Osa tarvittavista selvityksistä jäi antamatta tai osa selvityksistä toistet-
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tiin tarpeettomasti mikä viittaa siihen, että lennonjohtajilla ei ollut riittävän selkeää kuvaa
keskinäisestä yhteistyöstä ja sen vaikutuksesta toistensa toimintaan. Lisäksi toimintaa
hankaloittivat osin puutteelliset ja virheelliset sanonnat.

Harjoituslähestymisiä tehneet ilma-alukset olivat koko ajan joko TAR tai PAR-lennon-
johtajien taajuuksilla lentoonlähtöjä ja loppulaskuja lukuun ottamatta. Kiitotiellä työsken-
televät ajoneuvot olivat lähilennonjohdon valvonnassa autotaajuudella. Ajoneuvoille oli
ilmoitettu Ilmailulaitoksen julkaiseman maaliikenneohjeistuksen mukaisesti ylösvetoja
tekevistä Hornet -koneista. Maaliikenteelle annettavien ilmoitusten osalta maaliikenne-
ohjeistus ja lennonjohtajan käsikirja poikkeavat toisistaan.

TWR ja PAR-lennonjohtajien väliseen yhteistyöhön käytettävä laskeutumisluvan kyse-
lylaite Kuopiossa tulisi saattaa vastaamaan voimassa olevia sanontoja ja laite tulisi hy-
väksyttää Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnolla. Sama tarkastelu tulisi suorittaa
myöskin muilla lentoasemilla, joissa em. laitteisto on käytössä.

2.4 Yhteenveto

Ohjaaja oli saanut tehtäväkseen päättää lähestymiset joko matalalähestymiseen tai lä-
pilaskuun. Ennen toista PAR-lähestymistä kaikki lähestymiset olivat päättyneet ylösve-
toon 60 m tai sen yläpuolelta. Matalasta pilvikorkeudesta johtuen laskeutumisedellytyk-
set täyttyivät vain PAR-lähestymisten aikana.

Tutkijoiden käsityksen mukaan ohjaajan lentokokemus oli jo sellainen, että hänen olisi
pitänyt pystyä hahmottamaan lentotoiminnan kokonaistilanne, johon eräänä osana kuu-
luu myös kiitotien kunto. Hänen olisi tullut ymmärtää, että nimenomaan kaikkia osapuo-
lia hyödyttävän ja joustavan yhteistoiminnan hyväksi on luotu menetelmä, joka mahdol-
listaa lähestymisharjoitukset ja saman aikaisen kiitotien puhdistuksen etenkin, kun len-
nonjohto tästä nimenomaan useaan eri otteeseen mainitsi. Koska ohjaaja ei osannut
sanoa mitään järkevää syytä menettelylleen, hänellä oli ilmeisesti voimakas halu ja tai
tarve päästä tekemään ylösveto myös aivan kiitotien pinnasta, mikä kuvaisi laskuun tu-
loa. Samalla hän olisi voinut myös varmistua tarkemmin laskeutumisedellytyksistä koti-
tukikohtaansa lähestymisharjoitusten päätteeksi. Myös eräät muut lähestymisharjoituk-
sia tehneet ohjaajat tiedustelivat läpilaskulupaa, vaikka lennonjohto oli ilmoittanut kiito-
tiellä olevan kunnossapitotarvetta koko ajan.

Kuopion lentoasemalla on ryhdytty käyttämään englantia ilmaliikenteessä enenevässä
määrin vasta vuoden 2000 loppupuoliskolla. Nyt lähestymisharjoituksia tekevistä ilma-
aluksista pääosa käytti suomen kieltä ja yksi englantia, mikä saattoi jossain määrin häi-
ritä erityisesti TAR-lennonjohtajan työskentelyä. Vähäinen englannin käyttörutiini ja aika-
ajoin muuttuneet sanonnat saattoivat myötävaikuttaa vaaratilanteen syntymiseen. Erityi-
sesti em. syistä johtuen radiopuhelinliikenteessä tulisi pitäytyä mahdollisimman tarkoin
Ilmailun VHF -radiopuhelinliikenneoppaassa julkaistuihin sanontoihin. Oikeilla ja oikeaan
ajankohtaan sijoitetulla selvityksillä vältetään parhaiten mahdolliset unohdukset ja vää-
rinymmärrykset, joilla saattaa olla vaikutusta lentoturvallisuuteen. Sama toimintatapa ja
työskentelymalli pätee myös lennonjohtoyksiköiden välisessä työskentelyssä.
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Laatujärjestelmiinsä liittyen kaikkien osapuolien tulee noudattaa itse ja vaatia toisiltaan
sitoutumista normien mukaiseen toimintaan. Koulutuksessa ja työnseurannassa on
puututtava entistä tehokkaammin virheellisiin toimintatapoihin.
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET

3.1 Toteamukset

1. R-68:n ohjaajalla ja lennonjohtajilla oli voimassa olevat lupakirjat ja kelpuutukset.
Lennonjohdon miehitys oli riittävä ja vuorolistan mukainen.

2. Kuopion lentoasemalla pilven alaraja laski ennustuksessa ilmoitetusta 120 metristä
60 metriin.

3. Pääosa lähestymisiä tekevistä sotilasilma-aluksista käytti radiopuhelinliikenteessä
suomen kieltä ja R-68 käytti englannin kieltä.

4. Pilvikorkeus esti R-68:n ohjaajaa näkemästä kiitotiellä olevia ajoneuvoja ennen, kuin
hän alitti 60 metrin korkeuden.

5. R-68 pyysi ensimmäisen PAR-lähestymisen aikana läpilaskulupaa, mutta ei saanut
sitä. Lähestyminen päättyi matalalähestymiseen 60 metristä.

6. Toisessa PAR-lähestymisessä R-68:n ohjaaja pyysi jälleen läpilaskulupaa, mutta ei
tällöinkään saanut sitä. Ohjaaja jatkoi kuitenkin lähestymistään, ikään kuin hänellä
olisi ollut läpilaskulupa, noin 10 metrin korkeuteen.

7. R-68 ei saanut kummankaan PAR-lähestymisen aikana matalalähestymisselvitystä
eikä siihen liittyvää liikenneilmoitusta ja korkeusrajoitusta.

8. PAR-lähestymisissä R-68:n ohjaajalla ei ollut voimassa olevia korkeusrajoituksia.

9. Vaaratilanteeseen johtaneessa lähestymisessä PAR-lennonjohtaja ei käyttänyt an-
tamassaan selvityksessä ohjeistuksen mukaista termiä.

10. R-68:n ohjaaja näki kiitotiellä olevat ajoneuvot ollessaan noin 10 metrin korkeudes-
sa, jolloin hän aloitti ylösvedon. Samanaikaisesti PAR-lennonjohtaja käski suomen
kielellä R-68:lle ylösvedon.

11. Tapahtumaan liittyen tutkijat ovat yhdessä Ilmailulaitoksen Avia Collegessa työs-
kentelevien PAR-koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa läpikäyneet lähesty-
misiin liittyvät selvitykset ja sanonnat.

12. Ilmailulaitoksen julkaisuissa matalalähestymistä ei ole määritelty.

13. TWR ja PAR-lennonjohdon laskeutumisselvitysten välitykseen Kuopiossa käytettävä
valoilla ja äänellä varustettu kyselylaite ei ole Ilmailulaitoksen hyväksymä.
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3.2 Tapahtuman syy

Ohjaajalla oli ilmeisen voimakas halu ja tai tarve päästä tekemään ylösveto matalalta
kiitotien kynnykseltä. Toimintaan saattoi vaikuttaa pilvikorkeuden laskeminen alle en-
nustetun aina ensimmäisen luokan laskeutumisminimiin asti.

Vaaratilanteen syntyyn myötävaikutti se, että radiopuhelinliikenteessä ei kaikilta osin
käytetty Ilmailun VHF-radiopuhelinoppaan mukaisia sanontoja ja osa lähestymisiin liitty-
vistä selvityksistä jäi lennonjohdolta antamatta.
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4 TURVALLISUUSSUOSITUKSET

1. Ilmailulaitoksen sekä Ilmavoimien tulisi tarkistaa ja täsmentää lähestymisiin liittyvien
lennonjohtoselvityksien sisällöt sekä sanonnat.

2. Tarkkuustutkalähestymisissä käytetty laskeutumisluvan kyselylaite tulisi hyväksyttää
Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnolla.

Helsingissä    1.6.2001

Ari Huhtala Pekka Alaraudanjoki



Liitteet

Liite 1 Kuopion lähestymisaluetutkan (TAR) ja tarkkuuslähestymistutkan (PAR) VHF-radiopuhe-
linliikenne 31.10.2000 klo 14.19 – 14.29 välisenä aikana.

Liite 2 Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon lausunto 17/02/2001, 28.5.2001.

Liite 3 Ilmavoimien Esikunnan lausunto R360/4.1.3/D/III, 11.5.2001.
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pyydetystä tapahtumaan liittyvästä poikkeama- ja havaintoilmoituksesta (PHI).

5. Kopiot Kuopion lennonjohdon päiväkirjojen sivuista 31.10.2000.

6. Säätiedot Kuopion lentoasemalla tapahtuma-ajankohtana.

7. VHF-radiopuhelinliikenneoppaan koulutusmateriaalia tarkkuustutkalähestymistä (PAR)
varten.



Liite 1

KUOPION LENTOASEMAN LÄHESTYMISALUETUTKAN (TAR) TAAJUUS 130,60
MHZ JA TARKKUUSLÄHESTYMISTUTKAN (PAR) TAAJUUS 128,70 MHZ.

Kello Kutsu Sanoma

R-68:n TAR-johtaminen

14.19.30 R-68 Radar R-68 going around,
TAR R-68.

O-66 Ja O-66 linjalla.
TAR O-66.

14.20.00 TAR R-89 kaarra vasempaan ohjaussuunta 240 laskeudu 550 metriin
985:llä.

R-89 Vasemmalle suuntaan 240 alaspäin 550, 985 R-89 jäi 1000
metriä.

TAR 89 ja sinä halusit sitä tarkkaa.
R-89 Joo kyllä näin on ja seuraavastakin mikäli on mahdollista.
TAR R-89.
TAR R-89 matalalähestymisen jälkeen niin vasempaan ohjaussuunta

060, 1000 metriin.
R-89 Aikanaan matalalähestymisestä vasemmalle 160, 1000 metriä,

R-89.
TAR Tutka.
R-89 Tutkalle tiedoksi 70 metriä tulee rata näkyviin.
TAR R-68 turn right heading 330.
R-68 Turn right heading 330, R-68.

O-66 Ja O-66 tuli,,,,, sisään telineet paineet matalalähestyminen.
14.21.00 TAR O-66 selvä matalaan jonka jälkeen oikealle, tuuli on 120 astetta

6 solmua.
O-66 Ja selvä matalaan ja oikealle varmaan 240, 1000.
TAR Sorppa, luet ajatuksiani jos en muistanut sanoa sitä.
O-66 No tällä kertaa.
TAR Jep.
K-77 K-77 nousussa.
TAR K-77.
TAR K-77 vektorointi VOR/DME lähestymiseen kiitotie 15 vasenkierros

vuoro 3.
K-77 Vektorointi VOR/DME:hen K-77.
TAR Tutka.

K-77 K-77 saavutti tuhat 985:llä.
TAR K-77

14.22.00 TAR R-89 kaarra vasempaan ohjaussuunta 180 ja säilytä 550.
R-89 Vasempaan 180 550 säilyy, R-89.



TAR 89 tarkalle hei.
R-89 Tarkkuudelle moi R-89.
TAR K-77 kaarra vasempaan ohjaussuuntaan 330.
K-77 330:aan K-77.
TAR Tutka.

TAR R-68 vectoring for VOR/DME-approach runway 15 right circle
and number 3.

R-68 68 and … sorry but it is, is still available to get precision.
14.23.00 TAR O Kay, vectoring for precision approach radar and … are will stop

at 0,8 miles from touchdown.
R-68 68 thank you very much and ….. vectoring for precision

O-66 Ja O-66 saavuttaa 1000.
TAR O-66 vektori tarkkuudelle kiitotie 15, oikee kierros vuoro 4.
O-66 Vektori tarkkuuteen vuoro 4, O-66.
TAR Tangentin painallus.

TAR R-68 turn right heading 060, descend to 550 metres.
R-68 Right heading 060 leave 1000, 550, R-68 985.

14.24.00 TAR Radar

TAR O-66 oikealle ohjaussuunta 330.
O-66 Oikealle 330 O-66.
R-68 R-68 reaching 550.
TAR R-68 turn right heading 120 and after go around turn right

heading 240 climb to 1000 metres.
R-68 Heading 120 and after go around heading 240 to 1000 metres,

R-68.
TAR That’s correct.
TAR R-68 turn further right 150.
R-68 150, R-68.

14.25.00 TAR K-77 kaarra vasempaan ohjaussuuntaan 240 laskeudu 550
metriin.

K-77 Ohjaussuuntaan 240, 550, K-77 jäi 1000 ja tämän jälkeen jos
sopii niin minäkin ajan ott.. ottasin yhen PARrin.

TAR K-77.

TAR K-77 kaarra vasempaan ohjaussuunta 200 astetta.
K-77 Vasempaan 200, K-77.
TAR R-68 contact precision 128,7.

14.26.00 Contact precision 128,7.

R-68:n PAR-johtaminen

14.26.00 R-68 Precision hello again R-68.
PAR R-68 precision, radar contact and maintain 550 metres, is your

heading 150.



R-68 Maintain 550 and heading 150, read you 5.
PAR Precision, report gear.
R-68 Gears down and locked.
PAR R-68 6,5 from touchdown, approaching glide path, do not ack-

nowledge further transmissions.
14.26.40 R-68 R-68 request touch and go.

PAR Negative.
PAR Commence descent now establish a 3 degrees glide path, 5,5

miles.
PAR On glide path, well left of track, turn right heading 160, 5 miles.
PAR Well left of track, on glide path.
PAR On glide path, well left of track.
PAR Confirm heading 160.
R-68 Sorry, it was heading 150.
PAR O Kay, well left of track, 4 miles, on glide path.
PAR On glide path, well left of track, closing track slowly.
PAR 3,5 miles, you are cleared to go around 110 degrees 7 knots.

14.27.40 R-68 Cleared to go around, R-68.
PAR Slightly below glide path now, slightly left of track, turn left hea-

ding 155.
R-68 left ..
PAR Three miles check gear.
PAR Slight below glide path, slightly left, turn left heading 150.
R-68 Say again heading.
PAR 150.
PAR Slightly below glide path on track, now heading 150, 2,5 miles.
PAR Slightly below glide path, on track, 2 miles.
PAR Slightly below glide path, slightly right, turn left heading 147.
PAR Slightly below glide path, slightly right, turn left heading 144.
PAR Slightly below, slightly right, turn left 5 degrees.
PAR On glide path, heading 139.
PAR 1 mile on glide path, slightly right.
PAR On glide path, slightly right now 0,8 mile approach completed 120

degrees 7 knots.
PAR On glide path on track, over the approach lights
PAR On glide path, on track

14.29.00 PAR Vedä ylös.
R-68 Joo näkyy liikenne oli just ….
PAR Mitä sää teit, sä olit selvä ylösvetoon.
R-68 Sä sanoit, että cleared for touch and go.

14.29.10 PAR Mää sanoin että cleared to go around.
R-68 No nyt ollaan menossa ylös joka tapauksessa.
R-68 68 going around.
PAR Kiitos.

14.29.30 PAR Tutkalle 306, hei.
R-68 Tutkalle moi.
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