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PAKKOLAUKAISUHIHNAN KIINNITYS STREEVAKONEESSA

Lähtökohtaisesti valjaan valmistaja määrittelee, miten pakkolaukaisuhihna kuuluu pakata. 
Suomessa käytetään yleisesti lentokonemalleja, jossa oppilas lähtee streevalta. Moni valmistaja ei 
ole määritellyt oikeanlaista pakkolaukaisuhihnan pakkaustapaa näihin tilanteisiin, joissa oppilas 
kiipeää koneen ulkopuolella.

Oheessa on esitetty muutamia malleja, jotka on yrityksen ja erehdyksen kautta vuosien saatossa 
kehittyneet Suomen käyttöön. Lähtökohtaisesti kalustopäällikkö määrittelee, mikä on toimivin tapa 
ja tätä tapaa kannattaa muuttaa, jos käytössä esiintyy ongelmia.

Yleistä
Jo vuonna 1988 velvoitettiin käyttämään 12-20kg vedon kestävää varmistusjärjestelmää 
(murtosidosta), jos hyppääjä kiipeää koneen ulkopuolelle. Käytännön kokemuksen perusteella on 
huomattu, että joustamattomaan murtosidokseen kyseisen voiman alaraja on liian pieni, koska 
pakkolaukaisuhihna aiheuttaa sidokseen ilmavirrassa kovia iskuja. Tämän vuoksi toimiva 
pakkolaukaisuvarmistus pitäisi perustua vähintään kahteen toisistaan riippumattomaan kiinnityksen.
Jos toinen pettää, niin toinen pitää repun edelleen kiinni. Kuminauha on hyvä kiinnitystapa, joka 
kykenee ottamaan ilmavirrasta tulevia iskuja vastaan ja sillä yksistään voidaan toteuttaa 
tuplavarmistus. Yhdysvalloissa varmistusjärjestelmän raja on 12-70kg, joten ei tarvitse olla 
huolissaan, jos 20kg raja ylitetään. Kuitenkin liian kestävä varmistusjärjestelmä kuluttaa kalustoa 
turhaan.

Kuminauhat
Montako kierrosta kuminauha kannattaa laittaa? Yksinkertainen kuminauha pitää vähiten, jos sitä ei
ole kiristämässä mikään. Kun kuminauha venyy, niin sen reikä suurenee ja avausvoima pienenee. 
Tätä käytetään sellaisissa kohdissa, jossa kuminauhan tehtävänä on pitää jotain paikoillaan, eikä 
kiinni. Kaksinkertainen kuminauha pitää enemmän. Kun kuminauha venyy, niin se samalla kiristyy 
kiinni pidettävän kohteen ympärille. Avaantuminen perustuu siihen, että kohteen pää pääsee lopulta 
pyörähtämään kuminauhan välistä ja kiristys avautuu. Kolmin tai useamman kertainen pyöritys ei 
lisää avausvoimaa hitaissa avauksissa, koska ensimmäisen avauspyörähdyken jälkeen voima 
pienennee. Kuminauhojen katkeaminen kuitenkin kasvaa voimakkaasti, koska kohde ei välttämättä 
ehdi pyöriä kokonaan auki.

Pakkolaukaisuhihnojen ompelu kaksinkerroin
Pakkolaukaisuhihnojen ompelu kaksinkerroin rauhoittaa pakkolaukaisuhihnan liikettä ilmavirrassa. 
Kaksinkertaisella ompelulla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä tahattomaan avukseen, jos 
varmistusjärjestelmä on toimiva. Ongelmatilanteissa kannattaakin keskittyä ensisijaisesti 
varmistusjärjestelmän kehittämiseen.
 



Repun sisälle menevä osuus

                       Sisään A                            Sisään B                                       Sisään C

Sisään A -vaihtoehto on toimiva. Tämän mallin teorettinen huono puoli on siinä, että repun 
avautuessa sisään menevä pakkolaukaisuhihna tulee väkisin läpän alta pois, kun vaijeri on edelleen 
kiinni. Tämä saattaa aiheuttaa kulumaa läppään, kanttinauhaan tai sisäpussiin.

Sisään B -mallissa on huomioitu edellinen ongelma. Pakkolaukaisuhihnaan varataan löysää osaa, 
joka työnnetään HD-varjon yhdyspunoksen tyylisesti läpän alle piiloon.

Sisään C -malli ei kuluta läppää ollenkaan. Siinä pakkolaukaisuhihna on laitettu lenkille 
yksinkertaisen kuminauhan läpi. Tässä mallissa on muutama huono puoli. Repun ulkopuolella on 
ylimääräisiä mutkia, jotka saattaa tarttua lentokoneen rakenteisiin kiinni. Lisäksi on todettu, että osa
oppilaista on kiinnittänyt virheellisesti varmistusjärjestelmän tähän lenkkiin ja lentokoneeseen 
lähtevään osaan ei ole laitettu ollenkaan varmistusjärjestelmää. Pakkausvirhemahdollisuuden takia 
tätä mallia kannattaa välttää.

Varmistussidos

                Varmistus A                                     Varmistus B                     Varmistus C



Varmistus A -malli on toimiva, jos kaksinkertainen varmistus tehdään kuminauhoilla. Tässä 
sidoksen pääasiallinen tarkoitus on pitää vaijeri kiinni, jos oppilas lentokoneessa pyöriessä osuu 
repulla johonkin. 15-säikeisellä kalalangalla (maatuva puuvillalanka) saavutetaan n. 12kg 
vetolujuus. Solmun teon jälkeen kannatta tarkistaa, ettei lankaa vetämällä solmu luista auki. Lanka 
kannattaa jättää hieman löysälle, ettei pakkolaukaisuhihnan liike katkaise sitä ennenaikaisesti. 
Lanka pitää uittaa pakkolaukaisuhihnan rakenteen ja purjerenkaan läpi, jotta se pitää vaijerin kiinni.
On tullut esille pakkausvirheitä, joissa lanka on kierretty vain pakkolaukaisuhihnan ympäri ja 
tällöin sidos ei ole pitänyt vaijeria kiinni.

Varmistus B -mallia kannattaa käyttää, jos toinen varmistusjärjestelmä rakennetaan langan varaan. 
Tällöin lanka pujotetaan kahteen kertaan tai käytetään vahvempaa lankaa, jotta saavutetaan 
suurempi vetolujuus.

Varmistus C -malli on kielletty. Siinä varmistus-sidos kiertää vaijerin alta. On tapahtunut 
vaaratilanne, jossa varmistus-sidos on taittanut vaijerin mutkalle ja oppilas on jäänyt roikkumaan 
pakkolaukaisuhihnan varaan.

Lentokoneeseen menevä pakkolaukaisuhihnan osuus

         Koneeseen A                                Koneeseen B                                    Koneeseen C

Kaikissa näissä malleissa on tärkeää, että mutkalla olevan pakkolaukaisuhihnan osuus on 
vähintään 4cm kuminauhan läpi. Muuten se luistaa huonattavasti pienemmällä voimalla 
kuminauhasta irti.
Varmistuksen ja vaijerin kiinnitys kannattaa tehdä valjaan sille puolelle, joka on streevalta 
katsottuna lentokoneen rungon puolella. Kuminauhat on laitettu vähintään kaksinkertaisesti.

Koneeseen A -mallin on toimiva. Siinä tuplavarmistus on hoidettu kuminauhoilla ja se kykenee 
ottamaan ilmavirrasta aiheutuvia iskuja hyvin vastaan ja varmistus palautuu iskun jälkeen takaisin 
alkutilaan. Pakkolaukaisuhihna on taitettu yksinkertaisesti ja kaksi kuminauhaa on laitettu tuplana 
pakkolaukaisuhihnan ympäri. Pakkolaukaisuhihnan mutkan ja ylemmän kuminauhan väliin jätetään 



vähintään 4cm väli.

Koneeseen B -malli on toimiva, mutta tämä tarvitsee toiseksi varmistukseksi vahvan 
varmistussidoksen kuminauhan rikkoutumisen varalle. Pakkolaukaisuhihna on taitettu kerran ja 
kuminauha on pyöritetty pakkolaukaisuhihnan ympäri vähintään kaksinkertaisesti. 
Pakkolaukaisuhihnan mutkan ja kuminauhan väliin kannattaa jättää reilu tila.

Koneeseen C -malli on toimiva, mutta tämä tarvitsee toiseksi varmistukseksi vahvan varmistus-
sidoksen kuminauhan rikkoutumisen varalle. Pakkolaukaisuhihna on taitettu kahdesti mutkalle ja 
kuminauha on pyöritetty pakkolaukaisuhihnan ympäri vähintään kaksinkertaisesti. Lenkit kannattaa 
olla riittävän pitkät, ettei kuminauha tule lähelle pakkolaukaisuhihnan mutkaa.

Lopun pakkolaukaisuhihnan taittelu

Loput pakkolaukaisuhihnasta voi taitella kuljetusta varten vapaalla tyylillä. Sillä ei ole merkitystä 
varmistusjärjestelmän toimintaan.

Pakkolaukaisuhihnan pituus
Pakkolaukaisuhihnan on tärkeä olla oikean pituinen, ettei syntyisi vaaratilanteita. Kannattaa 
huomioida, että jos pakkolaukaisuhihnoja käytetään eri lentokoneissa, niin ne pitää tarkistaa joka 
lentokoneeseen erikseen. Vaikka lentokonemalli on sama, niin pakkolaukaisuhihnan kiinnityspiste 
saattaa olla eri paikassa, joka vaikutta pakkolaukaisuhihnan pituuteen. Tarkastus suoritetaan niin, 
että pakkolaukaisuhihna kiinnitetään lentokoneeseen ja hyppääjä menee maassa roikkumaan 
streevalle. Pakkolaukaisuhihnassa pitää tällöin olla reilusti löysää. Tämän jälkeen tarkistetaan, ettei 
irronnut pakkolaukaisuhihna oli niin pitkä, että se ylettyisi lentokoneen liikkuviin ohjauspintoihin 
(korkeusvakaajaan / sivuvakaajaan). Pakkolaukaisuhihnan on parempi olla pitkä, kuin liian lyhyt.


