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COPTERSAFETY INVESTOI GLOBAALISTI MERKITTÄVÄÄN HELIKOPTERILENTÄJIEN 
KOULUTUSKESKUKSEEN SEKÄ UUSIIN HELIKOPTERISIMULAATTOREIHIN 
 
Helikopterilentäjille täydennyskoulutusta tarjoava Coptersafety on tehnyt yhdysvaltalaisen TRU 
Simulation + Trainingin kanssa sopimuksen viidestä Full Flight -lentosimulaattorista. Valitut 
simulaattorimallit ovat Airbus Helicoptersin H125 ja H145 sekä AgustaWestlandin AW169 ja 
AW189. Kaikkien mallien koulutuskysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Viidennen 
simulaattorin malli tiedotetaan myöhemmin syksyllä. Investointi on kansainvälisesti merkittävä 
eikä vastaavan kokoista helikopterisimulaattorien kauppaa ole aiemmin siviilipuolella tehty. 
 
Coptersafety ilmoittaa samalla rakentavansa uuden noin 3000 neliön koulutuskeskuksen Vantaan 
Aviapolikselle, missä yhtiö on toiminut jo vuodesta 2013. Vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuvasta 
uudesta koulutuskeskuksesta tulee yksi suurimpia helikopterilentäjien koulutukseen keskittyvistä 
keskuksista koko maailmassa. 
 
- Investoinnin avulla haluamme olla mukana kehittämässä ilmailualan turvallisuutta. Uskomme sen 
onnistuvan parhaiten tarjoamalla lentosimulaattorikoulutusta erilaisiin lento-operaatioihin ja erilaisilla 
kopterimalleilla, kertoo Coptersafetyn toimitusjohtaja Mikko Dahlman. 
 
Coptersafety arvioi, että toiminnan laajentuessa asiakaskunta koostuu edelleen pääosin maailman 
suurimmista helikopterioperaattoreista, jotka toimivat muun muassa etsintä- ja pelastusoperaatioissa, 
lentävät lääkärihelikoptereita sekä operoivat öljy- ja kaasukentille ympäri maailmaa.  
 
- Kaikki uudet simulaattorit ovat koulutuskäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä, ensimmäisen uuden 
simulaattorin asennus alkaa syksyllä 2017 ja seuraavien asentaminen jatkuu aina loppuvuoteen 2018. 
Koko asiakaskuntamme tulee jatkossakin ulkomailta, joten kansainväliseen palvelu- ja koulutusvientiin 
tekemämme investointi tulee entistä laajemmin hyödyttämään Aviapoliksen aluetta, kertoo Coptersafetyn 
strategiajohtaja Hannu Marjoniemi. 
 
- Olemme vahvasti sitoutuneet kansainvälisen koulutusvientikonseptimme kehittämiseen ja tutkimme 
jatkossakin keinoja vahvistaa palvelutarjontaamme ja -konseptiamme yhdessä alueen muiden 
palveluntuottajien kanssa, täydentää Mikko Dahlman. 
 
Sentica Partners on ollut mukana tukemassa Coptersafetyn kasvua lokakuusta 2015, jolloin yhtiö asetti 
tavoitteekseen tulla maailman johtavaksi helikopterilentäjien koulutuskeskukseksi. 
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Coptersafety Oy 
Coptersafety on suomalainen helikopterilentäjien kouluttamiseen keskittynyt yritys, joka tarjoaa koulutuspalveluita niin 
kaupallisille, yksityisille kuin julkisille toimijoille. Sentica Partnersin ja yrityksen toimivan johdon omistama Coptersafety 
tarjoaa ympäri maailmaa tuleville helikopterilentäjille täydennyskoulutusta toimitiloissaan Helsinki-Vantaan lentoaseman 
vieressä sijaitsevalla Aviapoliksen alueella. Coptersafetyn toiminta-ajatuksena on tarjota korkealuokkaista koulutusta 
helikopterioperaattoreille sekä -lentäjille ja tukea osaltaan ilmailun turvallisuuskehitystä. Lisätietoa Coptersafetysta: 
www.coptersafety.com. 
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