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Yleistä
Vuosi 2022 on Räyskälän ilmailukeskuksen 60. toimintavuosi. Räyskälä on Suomen merkittävin ja
vilkkain ilmailukeskus. Monipuolinen harrastusilmailutoiminta on keskuksen toiminnan perusta.
Toiminnan rahoituksen pohjana ovat oman toiminnan tuotot ja lisärahoitusta kerätään erilaisilla
yleisötapahtumilla, matkailulla sekä kokous- ja elämyspalveluilla.
Toiminnanjohtajan valinnan toivotaan edistyvän siten, että hän voisi aloittaa tehtävässään
lentokauden alkaessa
Maankäytölliset neuvottelut Metsähallituksen ja Puolustusvoimien kanssa ovat edelleen kesken ja
niitä pyritään saamaan päätökseen ja Ilmailukeskuksen toimintaa koskeva uusi, päivitetty
ympäristölupa astuu toivottavasti voimaan.
Ilmailukeskuksen kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Kenttä- ja hallialueen kunnossa
pysymiseen, käytettävyyteen sekä ilmeeseen kiinnitetään edelleen jatkuvaa huomiota.
Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisia tarkkailuja ja raportointeja suoritetaan
määräysten mukaisesti.

Yhteistyö
Toimintavuonna Räyskälän Ilmailukeskuksen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Lopen kunnan ja
eri yhteistyötahojen kanssa. Harrastusilmailun kehittämistä jatketaan yhteistyössä Suomen
Ilmailuliitto ry:n, Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n sekä eri ilmailukerhojen kanssa.
Pitkäaikainen yhteistyö Poliisiammattikorkeakoulun (POLAMK) sekä Puolustusvoimien
harjoitusalueen operoijan Panssariprikaatin kanssa jatkuu edelleen. Uusia, sopivia
yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti.
Yhteydenpito lähikuntien ja kaupunkien päättäjiin sekä Hämeen liittoon jatkuu aktiivisena.
Lähialueen kylätoimikuntien ja vapaa-ajan asukasyhdistysten kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä
ja alueen yrittäjien kanssa pyritään löytämään enemmän yhteistä toimintaa.
Yhteistyö Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) ja sen alueellisten jäsenyhdistysten
kanssa on tiivistä. Räyskälässä järjestetään Suviseurat vuonna 2022. Seurojen rakentamis- ja
purkamisaika mukaan laskettuna kenttä on täysin suljettuna noin 2 viikon ajan ja osittain
suljettuna vajaan 4 viikon ajan.
Yhteistoiminnan lisäämistä lähialueen asukkaiden, loma-asukkaiden sekä ilmailusta
kiinnostuneiden henkilöiden kanssa jatketaan. Ilmailukeskuksen opastettuja kiertokäyntejä
järjestetään perinteiseen tapaan vuonna 2022 touko-syyskuun välisenä aikana.

Kehittäminen
Ilmailukeskuksen kehittäminen ja alueen infrastruktuurin parantaminen jatkuu määrätietoisesti.
Vuonna 2015 valmistuneen maankäyttösuunnitelman toteutus etenee aikataulussaan:
- 2016 Lopen kunta kaavoitti ilmailukeskuksen alueen
- 2017 Ajoharjoittelurata valmistui (42,5 % ELY-keskuksen Leader-tuki)
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- 2019 Lentokenttäalueen kaikki päällysteet uusittiin (75 % LVM:n 470 000 € tuki)
- 2019 3 ha maanosto tulevaa hallialuetta varten
- 2020-2021 Matkailua ja leirintää palvelevan monitoimirakennuksen korjaus (75 % TEM:n 100 000
€ tuki)
Metsähallituksen ja puolustusvoimien kanssa yhteistyössä laadittava uusi, pitkäaikainen
vuokrasopimus ja keskinäiset maa-alueiden siirrot mahdollistavat toteutuessaan ensi kertaa
täysipainoisen kehittämistyön.
Kehittämistyössä oleellisena osana on ilmailun toimintojen monipuolistaminen ja palveluja
tarjoavien yritysten sekä siirtyminen että syntyminen Ilmailukeskukseen. Yhteydenpito ilmailualan
yrityksiin ja yhteisöihin jatkuu tarkoituksenaan tarjota uusi toimintaympäristö Räyskälästä.
Ilmailukeskuksen alueen viihtyisyyttä parannetaan siisteyden, rakennusten ja tilojen
kunnossapidon, korjaamisen ja perusparannusten myötä.

Ilmailutoiminta, koulutus ja kilpailut
Säätiöllä on käytettävissä kaudella 2022 OH-PEW ja OH-PDW Piper Pawnee hinauskoneet. Tarpeen
mukaan tehdään sopimukset ulkopuolisten hinauskoneiden käytöstä. Säätiön kaksi 2-paikkaista
ASK-21 purjekonetta ovat käytettävissä kuten ennenkin.
Purjelennon peruskoulutusta järjestetään yhteistyössä ilmailukerhojen kanssa. Tavoitteena on
kouluttaa vähintään 15 uutta purjelentäjää peruskursseilla, joista kaikki on suoritettavissa myös
moduulikoulutuksena.
Kesäkuussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan purjelennon tutustumisviikko.
Hinauskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.
Harrasteilmailun teknistä koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.
Kilpailullisesti kausi tulee olemaan vilkas. Toukokuun lopulla on Räyskälässä kaikkien luokkien
purjelennon SM-kilpailut. Jannen kisat lennetään heinäkuussa suviseurojen jälkeen ja EFRY GPkilpailu elokuussa.
Kansainvälistä purjelentopäivää juhlistetaan toimintavuonna edellisten vuosien tapaan.
Juhlapäivänä tarjotaan ilmailusta kiinnostuneille helposti lähestyttävää tapaa tutustua
harrasteilmailuun.

Rakennukset, alueet ja kalusto
Rakennusten kuntoa tarkkaillaan ja ylläpitokorjauksia tehdään sekä suunnitellusti että tarpeen
mukaan tukeutuen kiinteistöille tehtyyn huoltokirjaan.
Ravintolarakennuksen peruskorjauksen alustava suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2022 aikana.
Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) jatkaa edelleen moottoripyöräpoliisien harjoittelua ja
koulutusta Räyskälässä. Kevätkausi alkaa huhtikuussa ja jatkuu toukokuun loppuun. Syyskaudella
ajetaan elokuun puolestavälistä syyskuun puoleenväliin saakka.
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Talvella kentän laidoille tehdään sään salliessa taas hiihtolatu.
Kentän ylläpitokaluston kunto pidetään hyvänä ja huollot tehdään määräaikoina.

Tiedotus
Tiedottamisen rungon kentän käyttäjille muodostavat edelleen kiertokirjeet sekä koti- että Fbsivut.
Kotisivuilla ylläpidetään mahdollisimman reaaliaikaista tilanvarauskalenteria. Eri tapahtumista ja
kilpailuista tehdään lehdistötiedotteet yhdessä järjestävien tahojen kanssa.
Ilmailukeskus-tietoutta jaetaan myös opastetuilla kiertokäynneillä.
Räyskälän laskeutumis- ja lentopaikkakartat ohjeistuksineen ajantasaistetaan ja selkeytetään.

Markkinointi
Ilmailukeskusta markkinoidaan mm Matkailumessuilla ja eri tapahtumissa yhdessä Lopen kunnan,
loppilaisten yrittäjien sekä ilmailutoimijoiden kanssa.
Ilmailukeskuksen esitettä jaetaan laajalti. Esitteessä tulee olemaan edellisvuosien tapaan esillä
mahdollisimman kattavasti koko Räyskälän ilmailu- ja oheistarjonta.
Tärkeä osa markkinointia ovat myös Räyskälän kotisivut ja Facebook. Ilmailukeskuksen
markkinointia jatketaan myös internetin hakukonepalveluissa. Purjelentoharrastuksen yhteistä
markkinointia ja oppilashankintaa toteutetaan yhteistyössä Räyskälän purjelentokerhojen kanssa.

