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lennot elokuussa
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Uusi suomalainen hiilineutraali Go! Aviation
lentoyhtiö väittää olevansa Euroopan ilmailualan
edelläkävijä.
Go! Aviation tarjoaa uusia mahdollisuuksia liikematkustajille
kilpailukykyisillä hinnoilla. Yritys kuljettaa matkustajia
yksimoottorisilla 8-paikkaisilla Pilatus potkuriturbiinikoneilla.
Ensimmäinen reitti Kuopio- Helsinki-Tallinna käynnistyy elokuussa ja
sitä ennen koneet toimivat charter-käytössä.
Vuoden loppuun mennessä Go! Aviation operoi yhteensä neljällä
koneella Suomessa ja muualla Euroopassa. Go Aviation on
Euroopan ensimmäinen lentoyhtiö, joka aloittaa säännölliset
aikataulutetut lennot yksimoottorikoneilla.
Toiminnassa yhdistyvät reitti- ja tilauslentoliikenteen parhaat puolet.
Konetyyppi mahdollistaa operoinnin kentiltä, joihin perinteisillä
lentoyhtiöillä ei ole pääsyä. Tämän lisäksi etuja ovat myös
Pilatuksen matalat käyttökustannukset ja alhaiset päästöt. Lennot
räätälöidään asiakasyritysten tarpeiden mukaan.
” Go! Aviation tulee mullistamaan lentomatkustamisen viemällä
asiakkaat suoraan ja lähelle säästäen heidän aikaansa ja resursseja.
Tuomme takaisin lentomatkustamisen alkuperäisen ajatuksen, eli
ajansäästön. Tämän kaltaiselle toiminnalle on tilausta”, toteaa Go!
Aviation Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kario.
Aikataulutetut jäsenlennot, kiinteällä kuukausimaksulla
mahdollistavat yritysten kustannustehokkaan matkustamisen. Yhtiön
vihreät arvot ja uudenlainen nopea toimintamalli herättää kiinnostusta
myös sijoittajien keskuudessa, joista mainittakoon mm. ensimmäistä
konetta vastaanottamassa ollut Mika Salo.
Go! Aviation on Euroopan ensimmäinen hiilineutraali lentoyhtiö.
Yrityksellä on käytössä hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelma.
Vastuullisena toimijana Go! Aviation ja sen työntekijät ovat
sitoutuneet noudattamaan ohjeistusta, joka liittyy kierrätykseen,
jätteiden minimointiin sekä energian säästöön.
Mikä on Go! Aviation?
Go! Aviation on vuonna 2014 perustettu, yksityisomistuksessa
oleva, 100% suomalainen lentoyhtiö, joka harjoittaa kaupallista
lentotoimintaa huippumoderneilla yksimoottorisilla Pilatus PC-12 NG
lentokoneilla. Yhtiö lentää aikataulutettuja jäsenlentoja Euroopassa.
Toiminta aloitetaan Suomesta elokuussa 2016. Vuoden 2017 aikana
yhtiö lentää jo seitsemään maahan.
Yhtiön perustajat ovat Jorma Kario sekä Roope Kekäläinen. Yhtiö on
kerännyt seed-rahoituksena yli 1.6 miljoona euroa, ja ensimmäinen
suurempi rahoituskierros on alkanut maaliskuussa 2016. Yhtiö on
saanut lentotoimintaluvan (AOC) helmikuussa 2016.
Pilatus PC-12 NG
Go! Aviationin käyttämä Pilatus PC-12 lentokone on mukava,
monipuolinen, suorituskykyinen ja luotettava 8 paikkainen
matkustajakone. Pilatus-koneet valmistetaan Sveitsissä. Koneiden
päästöt ovat yli 30 % alhaisemmat kuin vastaavilla muilla koneilla.
Konetyyppi on erittäin laajassa käytössä ympäri maailman. Sitä
käyttävät mm. Surf Air (USA), Punainen Risti, Royal Flying Doctor
Service of Australia, Royal Canadian Mounted Police sekä mm.
Suomen ja Yhdysvaltain ilmavoimat.

