
Taannoin Helsingin venenayttelyssa
heratti huomiota erikoinen laite,
joka toi ensin mieleen James Bondin kump-
paneineen, ja sita kautta paljon muutakin.
Kovapohjaiseen kumiveneeseen oli kiin-
nitetty teraskehikko, ja siihen tyontavalla
ilmapotkurilla varustettu moottori.
Kehikon huippuna oli suuri, putkien varaan
pingotettu ja lukuisilla lapilatoilla varus-
tettu siipi, samanlainen kuin riippu-
liitimissa. Voiko kukaan olla tosissaan,
kun muuntaa ribin lentoveneeksi ja oliko
silla tarkoitus oikein lentaakin?

Mat ti Murto
jo meJkeinpa haudan-,-~~--- --~~.,- --, pa-

,kun
Dick Gylfe esit-
kuvatun lentove-

laitteeseen. tarvinnut kah-
desti houkutella, kunhan sattui-
si sopivan ~ Baa syksyn
puuskien lomaan.

FIB, vaan ei fiba

mana, tybntamallii. ja kallista-
malla lentaja ohjaa konettaan.
Esimerkiksi nousussa tankoa
tybnnetaan, jolloin siiven koh-
tauskuJma kasvaa ja sen mybta
nostovoima ja vene irtoaa ve-
desta.

Polaris tehdaan Italiassa ja
niita lentelee eri puolilla maail-
maa jo yli 1 000. Ruotsissa niita
lienee kolmisenkymrnenta ja
Suomessa kaksi.

Kevytta huvia

rntrakeveys Polariksen kohdal-
la tarkoittaa sita, etta laite pai-
naa venevarustein 233 kg ja
suurin lentoonlahtbpaino on
415 kg. Siksi kahden kookkaan
miehen lahtiessa liitelemaan
Porkkalan ylle oli 40 litran polt-
toainemaarasta hiukan tingitta-
va, ettei paino ylittyisi. Samalla
tama tiesi pienta tinkimista rei-
lun kahden tunninlentoaikaan.

Moottorina on 582 cm3 64 hv
Rotax, joka on varsin taval1inen
ultrakeveiden voimanlahde.
Potkuri on kolmilapainen, lapa-
kuJmat ovat kiinteat. Normaali
matkanopeus on 60-70 km/hja
suurin nopeus n. 90 km/h. Sak-
kausnopeus on 48 km/h. Ta-
man nopeuden alapuoleIla vir-
taus irtoaa siivesta ja sen nosto-
voima katoaa.

Koko laite on purettavissa ja
koottavissa. aikaa tahan kuluu
vajaa pari tuntia. Vakiovarus-
tukseen kuuluvat kompassi ja
perusmittarit: nQusunopeus,

FIB vaatii lampimaa pukeutumista,
silla hellepaivanakin lampotila ale.
nee jo ensimmaisten satojen metrien
matkalla. Kypara ia turvavyo kuulu-
vat asiaan. Ohiaaian sylissa on oh-
iaustanko. Kyparapuhelimeen oli tas.
sa tapauksessa kytketty myos radio
ia GSM. Matkustaja istuu ohjaaian
takana lahes tama hartioiden
korkeudella.

Lentavan ribin nimi on Polaris
ja vciJmjgtaja kutsuusita nimella
F1B eli F1ying Inflatable Boat.
Vene se kuitenkaan ei veneily-
mielessa ole, vaan nk. ultrake-
vyt lentokone, jossa nmkona on
kaytetty pienta, hiukanmuun-
neltua l2-jalkaista (3,57 m) Lo-
mac OK 350 -ribia. Nfun saa-'
daan kohtalaisen mukava, mut-
ta avoin matkustamo tarvittaes-
sa kahdelle ja laitteella on help-
ponousta vedesta jalaskeutua
sinne. Monitoimisuudesta, mut-
ta vain lentokoneena, huolehtii
vaihtoehtoinen py6ra- taisuksi-
sarja.

Polaris kuuluu ultrakeveiden
A-luokkaan, joka tarkoittaa sen
olevan riippuliitimien tapaan
painopisteohjattu. B-luokassa
ohjaimet toimivat tavallisten
lentokoneiden tapaan.

Painopisteohjaus tarkoittaa
sita, etta venekehikkoineen on
nivelletty sopivaan kohtaan sii-
pea. Siipeen on taas kiinnitetty
kolmiomainen ohjain,jotaveta-

korkeus, aika, nopeus ja moot-
torin lamp6tila. Hinta vakiova-
rustein on 132000 mk. Lisava-
rusteina saa mm. sahk6startin,
py6ra- tai suksisarjan, liBaa mit -
tareita, suojapeitteen jne.

Taivaalle

Ensisilmayksella tilaa veneessa
nayttaa olevan vain yhdelle,
mutta ohjaajan taakse jarjestyy
hetkessa toinen istuin kaanta-
mana sailytystilan nak6inen
kansi toisin pain. Matkustaja is-
tuu varsin korkealla heti ohjaa-
jan takana ja molemmat nake-
vat hyvin ymparilleen.

Koska saa on tyyni, laht6 ran-
nasta ei ole hankalaa. Iso, kar-
kivilliltaan 11,5-metrinen siipi
voisi tuottaa sivutuulessa on-
gelmia. Jos sivutuulta on enem-
man kuin 3 m/s, pitaa venetta
sivutuulessa meloa keulasta
niin, etta keula on koko ajan
tuulessa, muuten voi puuska
kaataa koko komeuden. Siipiin
lisavarusteena saatavat karki-
kellukkeet saattavat helpottaa
hiukan. Suoraa vastatuulta Po-
laris sietaa paljon enemman,
jopa 10 m/s asti.

Rotax py6rahtaa selan takana
kayntiin ja potkuri alkaa heti
ty6ntaa. Vedessa ohjaus tapah-
tuu perasimella, jota kaanne-
taan jaloin.

Startissa tehonsaat6 on kyt-
ketty jalkakaasulle, nousun jal-
keen siirrytaan kasisaat66n.
Rotax antaa kaikkensa ja tay-
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! T yynessa ei lahto
~~ ja paluu tuota on-

gelmia, mutta jos
sivutuuli ylittaa
kolme metria se-
kunnissa, on suu-
ren siiven takia 01-
tava tarkka, ettei
kaada venetta. Sil-
loin on keula pi-
dettava tuulessa.

Polariksen ohjaa-
mo on yksinkertai-
nen. Edessa mitta-

jalkakaasulla. mat-

kalennossa kasikaa-

sulla. Vedessa oh-

jaus tapahtuu pe-

rasimella, jota

kaannetaan jaloin.

~

neella lupakirjan hankkineilla
voi mahdollisissa paniikkitilan-
teissa tulla ongelmia, silla pai-
nopisteohjatussa ohjausliikkeet
toimivat painvastoin ku]n muis-
sa lentokoneissa: tangosta
ty6nnetaan silloin kun tavalli-
sessa lentokoneessa sauvaa
vedetaan.

Toisaalta luulisi painopis-
teohjaukseen tottuvat varsin
nopeasti, onhan siina ohjaus-
tanko suoraan kiinni siivessa ja
lentaja valittaa liikkeen luonte-
vasti ja johdonmukaisesti sii-
vesta runkoon, tassa tapauk-
sessa F1Biin. .

ti. matkanteko maahan nahden
hidastuu. Dick Gy1fe kertoo. et-
ta joskus yJhaana tuulee tyynen
tuntuisessakin saasBa niin. etta
vaikka kaikki nayttaa olevan
muuten hyvin. majsemat eivat
vaihdu. Pikemminkin tuntuu. et -
ta tuuli veisi laitetta takaisin
pain.

Laskeutuminen nayttaa tassa
kelissa yhta helpolta veneesta
kasin kuin ulkopuolelta katsot-
tunakin, eika ajo laituriin hei-
kossa tuulessa tuota mita.an on-
gelmia.

Polaris on kauniilla saana
erittain hauska laite. Voisi hy-
vinkin kuvitella tekevansa silla
paiva- tai viikonloppuretkia, sil-
la vettahan Suomessa laht6- ja
laskukiitoihin riitta.a vaikka
kuinka. Oikeastaan veneisiin
verrattuna edes hinta ei tunnu
kov1D pahalta.

Pieni ongelma tu1ee kuiten-
kin lupakirjasta. Suomessa ei
ole tarkastuslentajaa. jolla on
valtuudet my6ntaa A-luokan
ulttakevyen lentajane vesilen-
tokelpuutus, jollainen tassa ta-
pauksessa tarvitaan. B-luokan
koneille heita kylla on.

Toistajseksi Polariksen ostaja
joutuu matkustamaan Ruotsiin
saattaakseen taman puolen by-
rokratiaa jaIjestykseen. Lenta-
minen ei painopisteohjatu1la
ole niin vaikeaa. etteik6 sita
muutaman tunnin tehokkaan
ohjauksen alajsena oppisi.

Ohjaustapojen erilajsuudesta
seuraa. etta tavallisella lentoko-

della kuormalla Polaris irtoaa
vedesta meIkein yhta kevyesti
kuin yhden hengen kuormalla-
kin muutaman kymmenen met-
rin ktihdytyksen jalkeen. Siipi-
pinta-ala on perati 22 m., joten
siipikuormaksi jaa alle 19
kg/m.. Sopivassa vastatuulessa
nousukiito jaa kuulemma todel-
la lyhyeksi.

Nousemme ja loivassa nou-
sukaarrossa korkeusmittari
ohittaa pian sadan metrin rajan.
Porkkalan maisemat levittayty-
vat upeina joka puolella. Al-
haalla lahden pohjukassa uis-
kentelevat joutsenet eivat meita
hatkahda, vaikka Rotax var -
masti sinne aivan hyvin kuuluu-
kin, vaikkei enaa taydella tehol-
la pyorikaan.

Polaris lentaa vakaasti, trim-
mikulma on keula pari astetta
pystyssa. joka tekee sitten
myohemmin laskusta helpon ja
pehmean. Laite on myos varsin
vakaa. Kippari vaittaa, etta oh-
jaintangosta voi tyynella saana
paastaa otteensa, silti Polaris ui
suoraanja vikuroimatta ilmojen
halki.

Vaatii lupakirjan

Tuulet ylhaana 150 metrissa
ovat erilaiset kuin pinnalla, jos-
sa nyt n'akyy vain viretta. Syys-
viimassa alkavat ensin palella
jalat ja siksi kaannymme hiljal-
leen takaisin kohti Polariksen
kotilahtea.

Vastatuulen huomaa herkas-
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