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Airbusin Fly Your Ideas -innovaatiokilpailussa syntyi ilmailun tulevaisuuden 
mullistavia ideoita  
 
Ihmiskehon tuottaman lämmön käyttäminen energian lähteenä, ilmassa leijailevat matkatavarat ja 
lehmäenergialla (metaanikaasulla) toimivat lentokoneet ovat esimerkkejä maailman yliopisto-
opiskelijoiden kehittämistä vallankumouksellisista ideoista tulevaisuuden lentokoneisiin ja 
ilmailuun. 
 
Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä. 

 
http://www.multivu.com/mnr/61908-airbus-competition-showcases-ideas  
 
Airbusin maailmanlaajuisen Fly Your Ideas -innovaatiokilpailun tavoitteena on kannustaa uusia 
osaajia ja varmistaa ilmailun kestävä tulevaisuus. Kilpailua tukee UNESCO. Airbus haastoi 
opiskelijat kehittämään tulevaisuuden ilmailuun mullistavia, ekotehokkaita ideoita.  
 
Loppukilpailuun päässeet viisi tiimiä matkustavat Airbusin pääkonttoriin Toulouseen esittelemään 
ideoitaan tuomaristolle ja kilpailemaan 30 000 euron palkinnosta. 
 
Finalistit ja niiden ehdotukset ovat: 
 

• Brasilia ‒ Levar-tiimi: matkatavarankäsittelijöiden työkuormaa helpottava matkatavaroiden 

lastaus- ja purkujärjestelmä, johon idea on saatu ilmakiekkopöydistä. Ratkaisun avulla 
matkustajat voivat saada lennon jälkeen matkatavaransa 30 prosenttia entistä nopeammin.  

• Australia ‒ CLiMA-tiimi: ”lehmäenergiaa” käyttävä lentokone, jonka polttoaineena 

käytettäisiin kestävästi tuotettua nesteytettyä biometaania ja nesteytettyä maakaasua. 
Ratkaisun avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä peräti 97 prosentilla. 

• Intia ‒ AVAS-tiimi: lentomelun vähentäminen poistoputken muotoa muuttamalla älykkäiden 

materiaalien (muistimetallien) avulla, jotka saavat energiansa lämpösähkömateriaalien 
moottorin lämmöstä kehittämästä sähköstä. 

• Italia ‒ Flybrid-tiimi: käyttövoimaksi lähiliikenteen lentokoneisiin sähkö/potkuriturbiini-

yhdistelmä, joka käyttää maassa esiladattuja akkuja lennon aikana ladattavien sijaan. 
Lyhyen matkan lennoilla ratkaisu voi säästä polttoainetta jopa 60 prosenttia, mikä vähentää 
hiilidioksidipäästöjä jopa 40 prosenttia.  

• Malesia ‒ Embarker-tiimi: omavarainen matkustamokonsepti, jossa matkustajien istuimista 

kerättävää lämpöä käytetään tehonlähteenä pienille elektroniikkalaitteille. Tämä vähentää 
lennon tarvitsemaa kokonaisenergiamäärää. 

 
Nämä ideat voivat olla toteuttamiskelpoisia aiemmin kuin uskommekaan – vaikka ajatus siitä, että 
lennolla Lontoosta New Yorkiin voitaisiin käyttää lehmistä lähtöisin olevaa polttoainetta tai että 
lentomelua voitaisiin vaimentaa muotoa muuttavien moottoreiden avulla, saattaa vielä tuntua 
kaukaiselta. 
 
“Ideat osoittavat, että suunnittelu ei perustu pelkästään teknologiaosaamiseen vaan tarvitaan myös 
innovatiivista ja luovaa ajattelua. Jotta pääsisimme tavoitteeseemme eli hiilijalanjäljettömään 
ilmailuun vuoteen 2020 mennessä, tarvitsemme jatkuvasti uusia omaperäisiä ideoita. Fly Your 
Ideas -kilpailun kaltaiset projektit auttavat meitä tekemään tulevaisuuden ratkaisuista totta”, 
Airbusin suunnittelujohtaja ja Fly Your Ideas -kilpailun suojelija Charles Champion sanoo.  



 
Innovaatiotoimintaa saattaa uhata myös osaamiskuilu. McKinsey Global Instituten mukaan 
korkeateknologiayritykset, muun muassa ilmailuala, kärsivät tulevaisuudessa työvoimapulasta. 
Vuodesta 2020 lähtien niiltä puuttuu 40 miljoonaa koulutettua työntekijää. (McKinsey Global 
Institute: The World at Work: Jobs, pay and skills for 3.5 billion people, kesäkuu 2012) 
 
”Tarvitaan uuden sukupolven moniosaajainsinöörejä, joiden avulla pystymme nostamaan 
maailmantalouden jälleen kasvu-uralle. UNESCOn tuoreen selvityksen mukaan 
insinööriopiskelijoiden osuus kaikkien alojen opiskelijoista on huolestuttavassa laskussa. Tarvitaan 
Fly Your Ideas -kilpailun tapaisia, käytännönläheisiä haasteita näyttämään nuorille innovaattoreille, 
miten insinööritieteet voivat auttaa löytämään käytännön ratkaisuja maailman lähitulevaisuuden 
haasteisiin”, UNESCOn tiedepolitiikkajohtaja Lidia Brito sanoo. 
 
Innovaatiokilpailuun osallistuvia opiskelijoita tukevat paitsi Airbus-mentorit myös Airbusin 
asiantuntijat. Näin tulevaisuuden työntekijät pääsevät tutustumaan mahdollisuuksiin, joita yli 56 
miljoonaa työntekijää työllistävä ja 35 prosenttia maailmankaupasta edustava teollisuudenala 
tarjoaa. 
 
Fly Your Ideas -kilpailu on osa Airbusin The Future by Airbus -kestävän ilmailun visiota 2050. 
Voittaja julkistetaan Pariisissa 14.6.2013. 
 
i Source: McKinsey Global Institute, Manufacturing the Future: the next era of global growth and 
innovation, November 2012 
 
 
Lisätietoja:  
 
www.airbus-fyi.com 
Kuvia ja videoita kilpailutöistä: www.airbus.com/presscentre/pressroom/ 
 
Anne Galabert, puh. +33 (0)5 67 19 04 48, press(at)airbus-fyi.com  
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 09 6689 6925, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com   

Airbus Twitterissä http://twitter.com/Airbus   

 

Airbus 
Airbus on johtava lentokoneiden valmistaja, jonka tuotevalikoima on markkinoiden nykyaikaisin ja 
kattavin ja ulottuu 100 hengen koneista aina 500 paikan koneisiin. Airbus edistää innovatiivisia 
tekniikoita, ja yhtiön lentokoneet kuuluvat polttoaineen kulutukseltaan tehokkaimpiin ja hiljaisimpiin 
maailmassa. Airbus on toimittanut yli 7 000 lentokonetta noin 350 asiakkaalle eri puolilla maailmaa. 
Tilauskannassa on lähivuosina toimitettavaksi miltei 5 000 konetta. Airbus on globaali yritys, jolla 
on suunnittelu- ja tuotantotoimintoja Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa. 
Tytäryhtiöitä on Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa sekä Lähi-idässä. Yhtiön pääkonttori on 
Toulousessa, Ranskassa. Airbus kuuluu EADS-konserniin. 
 


