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Imatran Ilmailukerho lausuu Ilmailuliiton pyyntöön liittyen TRAFICOM:n pyyntöön tilapäisen vaara-alueen 
EFD603 - STORA ENSO IMATRA perustamisesta 9.3.2020 - 21.4.2021 seuraavaa: 
 
Tilapäisen vaara-alueen EFD603 pohjoiskulmassa on alue, joka on alle 1NM:n etäisyydellä kiitotien 09 
laskusektorissa ja vastaavasti kiitotien 27 noususektorissa. 
Tämä alue on merkitty oheiseen karttaa vihreällä ”kolmiolla”. Tällä alueella maasto nousee voimakkaasti 
kohti Immolan lentokenttää sekä pohjoista suuntaa (28Metriä) ja 150M AGL korkeudella kyseisellä alueella 
oleva autonominen miehittämätön ilma-alus voi aiheuttaa yhteentörmäysvaaran. 
 
Jos tilapäinen vaara-alue EFD603 toteutuisi esitettynä olisi kiitotien 09 laskugradientti minimissään 12% 
etäisyydellä 1190M kynnyksestä. (n. 1000ft/min Cessna 172, 60kts.) 
Kiitotien 27 nousugradienttivaatimus olisi hieman yli 10%. Purjelentokoneen hinausyhdistelmä nousee 1-2 
M/s nopeudella 120KM/h, jolloin gradientti on 3-6%. 
Kiitotietä 27 käytetään myös itselähteville purjelentokoneille mukaanluettuna Immolaan tuleva FES 
(sähköinen itselähtevä) purjelentokone, joiden gradientti on 3-9%. 
Kiitotietä 27 on käytetty myös ilmavoimien harjoituksissa kaksimoottorisilla kuljetuskoneilla, joiden 
nousugradientti mahdollisessa yksimoottoritilanteessa etenkin koulutustilanteessa voi olla vaatimaton. 
 
Tilapäisellä vaara-alueen EFD603 hakemuksessa on mainittu, että vaara-alueella liikkuisi autonomisia 
miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden emme oleteta väistävän muita ilma-aluksia. 
Edellämainituista syistä johtuen katsoisimme tarpeelliseksi asettaa oheisessa kartassa mainitulle alueelle 
(merkitty vihreällä) korkeusrajoitus siten, että miehittämätön ilma-alus ei aiheuta vaaraa muulle 
lentoliikenteelle. Korkeusraja tulisi olla maksimissaan 60M Immolan lentokentän korkeusasemasta joka on 
103M. Jos sitä ei voi näin määritellä vihreällä merkityllä alueella, niin sitten se olisi 60M AGL. 
Jos korkeusraja kiinnitetään tehdasalueen pääalueen korkeusasemaan Saimaan Rannalla, niin korkeus olisi 
n. 80M AGL. 
 
Immolan lentokentällä toimii 2 ilmailukerhoa, 4 Ilmailualan yritystä ja rajavartiolaitos, joiden tarpeet tulee 
huomioida. Lisäksi Immolan lentokentältä operoi vuosittain lentotyöyrityksiä esimerkiksi lentolevitys- ja 
linjanraivaustehtävissä (myös helikoptereilla). Näissä operaatioissa lentokorkeus voi olla minimissään 200FT 
AGL, jolloin lasku- ja lähtösektorit tulisi mahdollistaa nämä operatiot. 
 
Imatran Ilmailukerho Ry ymmärtää Imatralle tärkeän teollisuuden tarpeita ja miehittämättömän ilmailun 
kehittämistä ja on halukas etsimään ratkaisuja näihin tarpeisiin. 
Toivomme, että tässä esitetyt näkökohdat otetaan huomioon vaara-alueen hakemusta käsiteltäessä. 
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