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KOLME SAAB GRIPENIÄ SAAPUU KAIVOPUISTON LENTONÄYTÖKSEEN 

Kolme Ruotsin Ilmavoimien Saab JAS 39 Gripen -monitoimihävittäjä osallistuu Kaivopuis-
ton lentonäytökseen 9.6.2017. Saab tarjoaa seuraavan sukupolven Gripen E -hävittäjää Suo-
men ilmavoimien Hornet-hävittäjän korvaajaksi HX-hankkeessa. 

Gripen nähdään ensimmäistä kertaa Helsingin taivaalla kesäkuussa Kaivopuiston lentonäytök-
sessä. Gripen-hävittäjä lensi ensilentonsa vuonna 1988, ja se on palvellut Ruotsin ilmavoimissa 
vuodesta 1997. Suomen nykyisen Hornet-hävittäjän korvaajaksi on tarjolla viimeisin versio, Gripen 
E, jonka ensilentoa odotetaan tälle vuodelle. Ruotsin lisäksi Gripen-hävittäjiä on käytössä Tšek-
kien, Unkarin, Etelä-Afrikan ja Thaimaan ilmavoimissa. Lisäksi Brasilian ilmavoimat on tilannut 36 
seuraavan sukupolven Gripen E/F -hävittäjää.  

”Suomen ilmavoimien 99. vuosipäivänä ilmoitimme, että Suomen ilmavoimissa pitkän palvelusuran 
tehnyt Saab Draken -hävittäjä esiintyy Kaivopuiston lentonäytöksessä. Nyt meillä on ilo ilmoittaa, 
että myös kolme Ruotsin ilmavoimien Gripen-hävittäjää saapuu tähän Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi järjestettävään lentonäytökseen”, sanoo Anders Gardberg, Saabin maajohtaja Suo-
messa.  

”Me haluamme osallistua Suomen upean ilmailuhistorian juhlistamiseen. Nähdäänkö Gripenin 
myötä taivaalla myös Suomen ilmailun tulevaisuutta? Siitä päättää aikanaan Suomi erittäin ammat-
titaitoisesti järjestetyn HX-hankkeen myötä”, Anders Gardberg toteaa. 

Eilen 2.4.2017 Saab vietti 80-vuotisjuhlavuottaan. Saab on 80 vuoden ilmailuhistoriansa aikana 
valmistanut yli 15 eri lentokonetyyppiä ja yli 5 000 lentokonetta. 

Lue lisää HX-hankkeesta: http://ilmailumuseo.fi/hx/ 

 

Lehdistökuvat: https://www.flickr.com/photos/ilmailumuseo/albums/72157680154725231 

 

Lentonäytöksen esiintyjistä ja muusta päivittyvästä ohjelmasta tiedotetaan Ilmailumuseon verkkosi-

vuilla: http://ilmailumuseo.fi/kaivari/ sekä tapahtuman Facebook-sivulla: https://www.face-

book.com/kaivariairshow/ 
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Kaivopuiston lentonäytös on Suomen Ilmailumuseon järjestämä pääsymaksuton ilmailun suurta-

pahtuma. Lentonäytös lennetään Helsingin edustalla perjantai-iltana 9.6.2017. Näytöksen esiinty-

jinä nähdään niin ilmailun klassikoita kuin nykypäivän ja tulevaisuudenkin koneita. Tapahtuma levit-

täytyy maalle, merelle ja ilmatilaan. Lentonäytös on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Tapah-

tuman yhteistyökumppaneita ovat muun muassa BAE Systems, Finavia, Finnair, Saab AB, SEK, 

Suomen Ilmailuliitto ja Vantaan kaupunki. 

 
Lisätietoja:  
Markku Kyyrönen, museonjohtaja, Suomen Ilmailumuseo 
p. 044 777 0797, markku.kyyronen@ilmailumuseo.fi 
 
Perttu Karivalo, lentonäytöksen johtaja 

p. 040 5431539, perttu.karivalo@nightsky.fi 

 

Suomen Ilmailumuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, joka ylläpitää Suomen laajinta 

ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten 

suunnittelemat tai käyttämät lentokoneet. Ilmailumuseo on aktiivinen ja elämyksellinen 

kansainvälisen tason museokohde. Museo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Vantaan 

Aviapoliksessa. Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. LÄHDE LENTOON! 
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