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Esitelmän sisältö 

�  Esitelmän pitäjän esittely 

�  PIK-20 projektin vaiheita, henkilöitä ja lukuja 

�  Videot: 
�  PIK-20 ensilento Jämillä 10.10.1973 (Pentti Lehto n. 

5 min.) 

�  Ilmailuteollisuuden tulevaisuus ja PIK-20, TV-ohjelma 
1980 (n. 20 min.) 



Markku Hiedanpää, työhistoria ilmailussa 

�  PIK-16 ”Vasama”, lentokonepuuseppäharjoittelija 1.6.1963 
-31.7.1963 Lentokonetehdas K.K. Lehtovaara 

�  KK-1 E ”UTU”, lentokoneasentaja ja mallipuuseppä 1.10.1965 
-30.5.1966 Oy Fibera Ab, purjelentokonetehdas 

�  KK-1E ”UTU”, lentokoneasentaja ja mallipuuseppä 20.4.1967 
-15.8.1967 Oy Fibera Ab, purjelentokonetehdas 

�  Vinttaaja, 15.5.1969 -15.8.1969 Räyskälän Lentokeskus 

�  PIK-19 ”Muhinu” lentokoneen kehitystyö, laboratorioteknikko, 
rakennustyönjohtaja ja suunnittelija 1.5.1970-30.9.1973 HTKK, 
kevytrakennetekniikan laboratorio 

�  PIK-19 ”Muhinu” lentokoneen kehitystyö HTKK, suunnittelija 
1.5.1970 -31.5.1972 HTKK/TEKES apuraha 



�   PIK-15 ”Hinu”, peruskorjauksen lentokelpoisuustarkastaja 
1.11.1971-30.3.1972 Polyteknikkojen Ilmailukerho ry 

�  PIK-20 purjelentokoneen kehitystyö kevytrakennetekniikan 
laboratorio 1.1.1973-31.10.1973 HTKK/Wihuri säätiö apuraha 

�   PIK-20 purjelentokonetehtaan tuotantopäällikkö (+koelentäjä ja 
suunnittelija) 1.9.1973-31.12.1975 Molino Oy 

�  PIK-20 purjelentokonetehtaan tuotekehityspäällikkö (+koelentäjä ja 
suunnittelija) 1.1.1976-31.3.1979 Eiriavion Oy 

�  PIK-20 E moottoripurjelentokonetehtaan tuotekehityspäällikkö 
(+koelentäjä, suunnittelija ja tarkastuspäällikkö) 1.4.1979-16.4.1981 
Eiri Ky Eiriavion 

�  ATOL ultrakevyen lentokoneen tuotekehittely ja tuotannon aloitus, 
konsultointi 21.1.1991 -7.4.1991 TEKES/Martekno Oy 

�  Lentovahinkotarkastaja (OTO) 1.5.1981 - 30.9.2005 Suomen 
Lentovakuutuspooli 



�  Harrasteilmailun tarkastaja 1.4.1981 – 30.9.2005 Ilmailuhallitus, 
Ilmailulaitos ja Lentoturvallisuushallinto 

�  Ilma-aluskatsastaja, MTOW alle 5700 ilma-alukset 17.6.1981 – 
31.3.2012 Ilmailuhallitus, Ilmailulaitos Lentoturvallisuushallinto, 
Ilmailuhallinto ja Liikenteen turvallisuusvarasto ilmailutoimiala 

�  Yksikön päällikkö, harrasteilmailu ja ilmailun kansalliset säädökset 
1.10.2005 – 31.12.2009 Ilmailuhallinto 

�  Yksikön päällikkö, harrasteilmailu ja ilmailun kansalliset säädökset 
1.1.2010 – 31.12.2011 Liikenteen turvallisuusvirasto ilmailutoimiala 

�  Erityisasiantuntija, ilmailun kansalliset säädökset 1.1.2012 – 
31.3.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto Säädöstoimiala 

 

 



Lupakirjat ja kelpuutukset: 

C kurssi 1963 Räyskälässä, lennonopettajana Hannu 
Nurminen. Siitä se alkoi: 

- Purjelentäjän lupakirja, lentokonehinauskelpuutus, 
pilvilentokelpuutus, moottoripurjelentäjän lupakirja, 
punnituskelpuutus, koelentäjähyväksyntä, purjelennon 
opettaja, pelastusvarjon pakkauskelpuutus, yksityislentäjän 
lupakirja, ultrakevytlentäjän lupakirja, ilma-aluskatsastajan 
kelpuutus, mekaanikon lupakirjat (kansallinen AMM ja 
Osa-66) lentokelpoisuustarkastajan kelpuutukset 
(kansallinen ja EASA).  

- Mekaanikon lupakirjat (AMM ja Osa-66) ja 
lentokelpoisuustarkastajan valtuudet edelleen voimassa 
(kevääseen 2016). 



PIK-20 Lentokapteeneiksi v. 2008  
Hannu Korhonen ja Markku Hiedanpää 



PIK-20D 



n 1.3.1971, PIK-20 
suunnittelu aloitettiin (P. 
Tammi, PIK ry:n esityksestä) 

n 11.11.1971, prototyypin 
rakentaminen aloitettiin 
(PIK ry ja Matkalentäjät ry: H. 
Korhonen, E. Lehtonen, S. Nyström, 
V. Kokkonen ja M. Hiedanpää) 
Tarkoitus oli tehdä kaksi 
purjekonetta, yksi PIK:lle ja yksi 
Matkalentäjät ry:lle.  



n Syksy 1972 Molino Oy 
näki PIK:n projektissa 
kaupallisia 
mahdollisuuksia ja 
lähti mukaan 
prototyypin 
rakentamiseen (Eino 
Riihelä ja Ilkka Rantasalo Tj.) 



n 10.10.1973 PIK-20 proton 
ensilento Jämijärvellä (R. 
Nurminen) 

n Kuva on Nummelasta, 
pari viikkoa ensilennosta, 
jossa oli ensiesittely 
lehdistölle. Siirtolentoyrityksellä 
pilveä alitettaessa PIK-20 ohitti 
hinausköyden ja irtosi hinauksesta, 
Raimo joutui laskeutumaan jäiselle 
pellolle Piikajärvellä noin 10 km 
lentokentästä. 



n Tammikuu 1974 Purjelennon MM-kisat 
Australiassa (R. Nurminen protolla 13 sija. Raimon avustajina 
olivat M. Mäkinen ja M. Hiedanpää) 

n 3.6.1974 Molino Oy:lle PIK-20 tuotantolupa 
n:o P-5/1 

n 20.6.1974 PIK-20 tyyppihyväksyntä P-5 
Suomessa 

n 1974 USA:n mestaruus (R. Johnson) Australian 
mestaruus jne. 



n Syksy 1974 PIK-20B suunnittelu aloitettiin 
(Molino Oy)  Suurimmat muutokset: Massankorotus 
450 kg, laippojen ja siivekkeiden kytkentä ja yksiosainen 
kuomu sekä myöhemmin hiilisalot valinnaisvarusteena 

n 20.6.1975 PIK-20 tyyppihyväksyntä 
USA:ssa. FAA:lla oli Euroopassa meneillään kaksi 
projektia, Concorde ja PIK-20. Siinä oli jenkkien 
tarkastajilla ihmettelemistä kun kävivät Jämillä tuotantoa 
tarkastamassa.  

n 13.8.1975 PIK-20B ensilento (S. Salomaa) 

n Syksy 1975 PIK-20D suunnittelu ja 
rakentaminen aloitettiin (H. Korhonen ja M. Hiedanpää) 
Suurimmat muutokset: Rakenne, metalliosast, Schempp-Hirth 
lentojarrut, flaperonit, automaatti-trimmi, hiilisalot vakiona, kone oli 
kevyt, tyhjämassa keskimäärin n 220 kg 



n Syksy 1975 JT-6 suunnittelu ja 
rakentaminen aloitettiin ( J. Tervamäki) 

n Marraskuu 1975 PIK-20B tyyppihyväksyntä 
Suomessa 

n 15.1.1976 PIK-20B tyyppihyväksyntä 
USA:ssa 

n Tammikuu 1976 hiilikuitusalot PIK-20B:hen 
n Toukokuu 1976 PIK-20D ensilento (S. Salomaa)  
n 1976 PIK-20B Räyskälän MM kisoissa 3 

ensimmäistä sijaa 



n 21.9.1976 PIK-20D tyyppihyväksyntä P-6 
Suomessa 

n 29.9.1976 Eiriavion Oy:lle PIK-20D 
tuotantolupa n:o P-6/1 

n Syyskuu 1976 JT-6 (PIK-20B 
moottoriversio) ensilento (J. Tervamäki) 

n Kevät 1977 PIK-20E suunnittelu ja 
rakentaminen aloitettiin (H. Korhonen, S. Nyström, M. 
Hiedanpää) Perustana PIK-20D, johon suurimmat muutokset: 
Moottoriasennus, siipien nuolimuoto, uusi suurempi runko, suurempi 
korkeusvakain, suuremmat lentojarrut, kannus ja kärkipyörät. 



n Maaliskuu 1978 PIK-20E ensilento (K. Luoma) 

n 27.12.1978 PIK-20E tyyppihyväksyntä P-7 
Suomessa 

n Syksy 1979 PIK-25 (joka oli 18 m 
moottoripurjekone, jossa oli tarkoitus käyttää vanhasta 
koneesta hyvin toimiva moottorijärjestelmä, muu oli 
uusintasuunnittelua purjelentorintamalla) suunnittelu 
aloitettiin (Erkki Soinne)  

n 22.8.1980 PIK-20E II tyyppihyväksyntä 
Suomessa 



n Syksy 1980 PIK-20E II/17 suunnittelu aloitettiin 
(Aki Suokas), 2 m jatkopalat jäivät suunnittelu/
muottivaiheeseen, pariin siipeen tehtiin linjalla 
tarvittavat vahvistukset, suunnitelmat ja muotit 
menivät Ranskaan keväällä 1981 

n 6.3.1981 Viimeisen Suomessa valmistetun 
PIK-20:n koelento (PIK-20E II s:n 20306 M. 
Hiedanpää) 

n 31.3.1981 tuotanto lopetettiin, valmistusoikeus, 
muotit ja puolivalmisteet myytiin Ranskaan 



PIK-20E -> NASA:n UAV-koekone  



Tietoja valmistuksesta 
�  PIK-20 sarjaa valmisti Molino Oy, Eiriavion Oy ja Eiri 

Ky Eiriavion, pääomistajana Eino Riihelä ja 
Ranskalainen Siren S.A. 

�  Suomessa valmistusta oli:  
�  Jämijärven päätehdas kirkonkylässä (laminointi, 

metalliosat, maalaus, asennukset ja 
loppukokoonpano)  

�  Teknillinen rakennus lentokentällä (osan aikaa 
loppukokoonpano) 

�  Lahden tehdas Yrittäjäntiellä (metalliosat, 
loppukokoonpanot) 



Jämin tehdas (harmaa rakennus) 



Tietoja valmistuksesta 2 
�  Työntekijöitä oli alussa Molino Oy:ssä noin 20 joista osa teki PIK-20 

projektia.  

�  Sarjavalmistuksen kuumimpana aikana oli Eiriavion Oy:ssä 
työntekijöitä enimmillään 124 henkeä, joista noin 3/4 osaa teki 
PIK-20 sarjaa ja siihen liittyvää kuljetusperävaunua.  

�  Kun Eiri Ky. Eiriavion:n lopetti valmistuksen oli työntekijöitä noin 50 
henkeä.  

�  Se henkilökunta joka ei ollut PIK-20 valmistuksessa teki pääasiassa 
ns. teknistä lujitemuovia alihankintana (mm puolustusvoimille 
tutkapeilejä, yleisradion mastoihin antennisuojia ja Leko 70 Vinka 
osien alihankintaa. 

�  Sarjavalmistuksessa kului työtunteja purjekonetta kohden noin 700 h 
ja moottoripurjekonetta kohden noin 1000 h. Kunkin sarjan 
alkuvaiheessa (n 10-20 konetta) aikaa kului moninkertaisesti. 



Numerotietoja 
�  PIK-20 sarjaa valmistettiin ja sai lentokelpoisuuden 

Suomessa 416 kpl (yli 430 konetta rakennettiin, jos huomioidaan Ranskaan 
menneet puolivalmisteet ja tehtaan palossa 1977 tuhoutuneet purjekoneet) 

�  Näistä oli PIK-20A/B 155 kpl, PIK-20D 167 kpl ja PIK-20E 
moottoripurjelentokoneita 103 kpl 

�  Suomeen jäi PIK sarjasta 55 kpl (1.9.2012 oli vielä 
rekisterissä 34 kpl) 

�  Ranskassa valmistettiin 1981-83 välisenä aikana noin 20 
kpl moottoripurjekonetta lisää 

�  Eli PIK-20 sarjaa valmistettiin yhteensä noin 450 kappaletta 
�  Tyyppihyväksymisiä saatiin yli 17 maahan 
�  PIK-20 sarjaan liittyviä diplomitöitä tehtiin TKK:ssa yli 10 

kpl 





EASA aika 
�  PIK-20 purje- ja moottoripurjelentokoneilla on EASA:n 

rajoitettu tyyppihyväksyntä (SAS = SPECIFIC AIRWORTHINESS 
SPECIFICATION, eli toimivaa ja lentokelpoisuudesta vastaavaa valmistajaa ei 
ole).  

�  PIK-20 ja PIK-20B
http://www.easa.europa.eu/certification/docs/sas/A.023/EASA%20SAS
%20PIK-20%20PIK-20B%2020110428.pdf   

�  PIK-20D  
http://www.easa.europa.eu/certification/docs/sas/A.024/EASA%20SAS
%20PIK-20D%2020110428.pdf   

�  PIK-20 E ja PIK-20 E II  
http://www.easa.europa.eu/certification/docs/sas/A.085/EASA%20SAS
%20PIK-20E%2020110428.pdf   

�  Lentokelpoisuuden valvontaa hoitaa Trafi 



PIK-20 lentokelpoisuuden ylläpito 

�  http://www.yksityisilmailu.fi/ilma-alukset/harrasteilma-
aluksen_lentokelpoisuus/pik-20-tuki  

�  http://www.yksityisilmailu.fi/ilma-alukset/harrasteilma-
aluksen_lentokelpoisuus/pik-20-tuki/
pik-20_ja_pik-20b_piirustusluettelo  

�  http://www.yksityisilmailu.fi/ilma-alukset/harrasteilma-
aluksen_lentokelpoisuus/pik-20-tuki/pik-20d_piirustusluettelo  

�  http://www.yksityisilmailu.fi/ilma-alukset/harrasteilma-
aluksen_lentokelpoisuus/pik-20-tuki/pik-20e_piirustusluettelo  


