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SENTICA TUKEMAAN COPTERSAFETYN KASVULOIKKAA 

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön helikopterilentäjille 
koulutuspalveluita tarjoavan Coptersafety Oy:n osakekannasta. Yhtiön perustaja-
toimitusjohtaja Mikko Dahlman jatkaa tehtävässään toimitusjohtajana sekä merkittävänä 
vähemmistöomistajana. Sentican tukemana Coptersafety tavoittelee merkittävää kasvua 
lähivuosina.  
 
Coptersafety Oy on helikopterilentäjä Mikko Dahlmanin vuonna 2011 perustama ilmailualan yritys, 
joka tarjoaa koulutuspalveluita helikopterilentäjille Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä 
läheisyydessä. Yhtiön varsinainen liiketoiminta käynnistyi syksyllä 2014, yhtiön ensimmäisen 
AgustaWestland AW139-helikopterisimulaattorin aloittaessa toimintansa. Coptersafety tarjoaa 
simulaattorikoulutusta sekä järjestää AW139-helikopterin tyyppikelpuutukseen pätevöittäviä 
kursseja ammattilentäjille. Asiakaskunta koostuu noin 40 ulkomaalaisesta helikopterioperaattorista, 
lentoyhtiöstä ja viranomaisista, mukaan lukien maailman johtavat helikopteripalveluiden tarjoajat. 
Yhtiön liikevaihdon ensimmäiseltä kokonaiselta toimintavuodelta arvioidaan ylittävän 5 miljoonaa 
euroa. 
 
”Coptersafety on nykyisen sijoittajakuntansa tukemana saanut liiketoimintansa lupaavaan alkuun. 
Nyt on luonteva hetki siirtyä seuraavalle tasolle uuden kumppanin kanssa. Sentican mukaantulo 
mahdollistaa koulutustoiminnan merkittävän laajentamisen sekä palvelukonseptin jatkokehityksen”, 
kertoo Coptersafetyn perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Dahlman. 
   
”Olemme erittäin vaikuttuneita siitä, miten Coptersafety on viimeisen vuoden aikana onnistunut 
rakentamaan Suomeen palvelukonseptin, joka puhuttelee globaalia asiakaskuntaa. Kaikki yhtiön 
asiakkaat ovat ulkomaalaisia ja suurimpina ovat maailman johtavat helikopterioperaattorit. 
Uskomme, että helikopterisimulaattorikoulutusmarkkina jatkaa kasvuaan, koska tarve 
simulaattorikoulutukselle kasvaa sen ollessa turvallisin, monipuolisin ja kustannustehokkain 
harjoittelumuoto”, kuvaa Sentican partneri Christer Niemi.  
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Toimitusjohtaja Mikko Dahlman, Coptersafety Oy  
Puhelin: +358 40 738 3080, sähköposti: mikko.dahlman@coptersafety.com 

 
Coptersafety Oy  
Coptersafety on suomalainen ilmailualan yritys, joka on syyskuusta 2014 alkaen tarjonnut ammattipätevöityneille lentäjille 
helikopterisimulaattorikoulutusta sekä tyyppikelpuutukseen pätevöittäviä kursseja Helsinki-Vantaan lentoaseman 
välittömässä läheisyydessä. Asiakkaina ovat maailman suurimmat helikopterioperaattorit, jotka toimivat muun muassa 
etsintä- ja pelastusoperaatioissa, lentävät lääkärihelikoptereita sekä operoivat huoltolentoja avomerellä sijaitseville 
öljylautoille. Yhtiön liikevaihdon vuonna 2015 ennustetaan ylittävän 5 miljoonaa euroa. www.coptersafety.com 
  
 
Sentica Partners Oy 
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten 
omistamiseen sekä kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat 
pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi  
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