
Suomen Ilmailuliiton lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(Liikenne 12) vaikutusten arviointiohjelmasta 

Suomen Ilmailuliitto (SIL) on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen 
keskusjärjestö. Ilmailuliiton tehtävänä on edistää ja kehittää ilmailuharrastusta sekä 
valvoa urheilu- ja harrasteilmailun etuja yhteiskunnassa. Strategiatavoitteensa 
mukaisesti Suomen Ilmailuliitto tunnustetaan harraste- ja yleisilmailun kansallisesti 
tärkeimmäksi keskusjärjestöksi.  

Suomen Ilmailuliiton yhteistyökumppaneita ja tärkeitä sidosryhmiä ovat runsaan 
kahdensadan jäsenyhteisön lisäksi mm. ministeriöt, valtiollinen 
lentoasemaliiketoimintayhtiö Finavia, lennonvarmistusyhtiö ANS Finland, liikenteen 
turvallisuusvirasto Traficom, Suomen puolustusvoimat, muut ilmailujärjestöt 
Suomessa ja kansainvälisesti sekä noin kuudenkymmenen Finavian verkoston 
ulkopuolisten lentokenttien operaattorit. 

Suomen Ilmailuliitto haluaa edustaa yleisesti suomalaisia yksityisilmailijoita ja ajaa 
heidän etujaan. Kaupallisen lentoliikenteen tarpeet ovat osin samoja, osin täysin 
erilaisia kuin yksityisilmailijoiden.  

Nykyinen lentoliikennestrategia ei huomioi juuri lainkaan yleisilmailua, joka on EU-
komission päätöslauselmassa “P6_TA(2009)0036 Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan 
kestävä tulevaisuus” erityisesti asetettu valtioiden vastuulle. Tämä aihealue tulee 
huomioida vakavasti liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0036+0+DOC+PDF+V0//FI ) 

 

Suomen Ilmailuliitto haluaa lausua valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohtiin seuraavaa. 

 

Ilmailu osana liikennejärjestelmää 

Suunnitelmassa ei ole vielä varsinaisesti otettu huomioon ilmailua eikä varsinkaan 
yleisilmailua liikennejärjestelmän osana. Teknologiamurroksen myötä ilmailun 
vaikutus kokonaisuudessa voi olla hyvinkin merkittävä sekä kaupallisen että 
yksityisen liikkumisen kannalta.  

Suomessa maankäyttö ja asuminen kattaa koko maan, joten liikennejärjestelmän 
pitää mahdollistaa liikkumisen vapaus kohtuullisin kustannuksin. Nykyisen 
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maanpäällisen infrastruktuurin ylläpito- ja korjausvelka on mittava, ja 
asumistiheyden huomioiden taloudellisesti haastava. Lentoliikenteen infrastruktuuri 
on kustannuksiltaan ja vaatimuksiltaan minimaalista tie- tai raideliikenteeseen 
nähden.  

Liikennejärjestelmien maankäytön suunnitelmissa on huomioitava mahdollisimman 
joustava siirtyminen liikennemuodosta toiseen, tiheään rakennetun alueen 
suojakäytävät miehittämättömälle ilmailulle sekä lentopaikkavaraukset 
tulevaisuuden sisäisen lentoliikenteen kasvulle.  

Norjan valtio on linjannut, että maan sisäinen lentoliikenne sähköistetään 2030-
luvulle mennessä. Suomen tulee huomioida vastaavat uuden teknologian 
mahdollisuudet ja hyödyntää lentoasemaverkosto kokonaisuutena, myös valtio-
omisteisen lentoasemaliiketoimintayhtiön verkoston ulkopuolella.  

Suomessa ei tällä hetkellä ole varsinaista valtiollista ilmailun kehittämisen ja 
hallinnan elintä. Vuonna 2009 Ilmailulaitos yhtiöitettiin Finaviaksi tehtävänään 
ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen 
lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota 
lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä 
erikseen säädetään tai määrätään (Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta 
osakeyhtiöksi 13.11.2009/877).  

Vuonna 2018 lennonvarmistusliiketoiminta yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen (ANS 
Finland) ja Finavian toimiala muutettiin pelkäksi lentoasemaliiketoiminnaksi, jolloin 
yleinen lentokenttäverkoston ja ilmailun kehittämisen vastuu poistui yhtiön 
tehtävistä.  

Liikennejärjestelmän kehityksen yhteydessä on perustettava valtiollinen toimija, 
jonka vastuulla on ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää Suomen 
lentokenttäverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja 
sotilasilmailun tarpeita varten eli ottaa kokonaisvastuu ilmailun mahdollisuuksien 
varmistamisesta ja kehittämisestä.  

 

Suomen Ilmailuliiton kommentit valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoiteaihioihin: 

1. Työmarkkina-alueiden toimivuutta kehitetään kaupunkiseutujen välistä 
saavutettavuutta parantamalla. 



Kaupunkiseutujen lentoliikenneratkaisujen tulee tukea myös yleisilmailua. 
Pienkoneiden toiminnan tulee olla joustavaa ja edullista niin, että ilmailun asema 
liikennejärjestelmässä säilyy ja paranee. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa 
maassa ilmailun roolia kaupunkiseutujen välisessä liikenteessä tulee arvioida 
analyyttisesti ja kokonaisvaltaisesti. Myös taksityyppisen toiminnan mahdollisuudet 
teknologiakehityksen mahdollistavina tulee tutkia tarkoin. 

2. Suomen alueiden kansainvälinen saavutettavuus paranee. 

Käytännössä Suomi on saari, jonne pääsee aikatehokkaasti käytännössä vain 
ilmateitse. Liikelentämisen ja yleisilmailun roolit ovat merkittäviä Euroopan 
taloudessa. Suomessa tämä liikkumismuoto on jäänyt jälkeen 
lentoliikennestrategian Aasia-painotusten ja ilmailun yleisesti pienen mittakaavan 
takia.  

Kansainvälisesti paras saavutettavuus on mahdollista vain ilmateitse. 
Liikennejärjestelmän tulee taata, että Suomen eri kolkat ovat saavutettavissa 
ilmateitse riittävän tiheän lentokenttäverkoston kautta siten, että Suomi voi vastata 
EU-komission päätöslauselman vaateisiin yleisilmailun ja liikelentotoiminnan 
kestävästä tulevaisuudesta. 

https://www.privatefly.com/privatejet-services/business-aviation-role-in-european-
economy.html# 

3. Kuljetusten tehokkuus ja toimintavarmuus paranevat. 

Rekka-, laiva- ja raideratkaisut soveltuvat hyvin raskaan logistiikan tarpeisiin, mutta 
kevyiden kuljetusten tarpeisiin pienkoneet ja helikopterit voivat olla parhaita 
ratkaisuja, joten niiden toimintamahdollisuudet tulee taata. Tämä tukee myös 
Suomen Ilmailuliiton jäsenten tarpeita, sillä laadukas lentokenttäinfrastruktuuri 
mahdollistaa kasvavan koulutustarpeen tyydyttämisen lisäksi samalla monipuolisen 
yleis- ja harrasteilmailun. 

Henkilökuljetuksissa syrjäseuduilla julkisen liikenteen puute ja yleiset kelirikot 
rajoittavat liikkumisen vapautta, kulkemisen tehokkuutta ja aikataulujen varmuutta. 
Tässäkin lentokenttien ja ilmaliikenteen merkitys ja potentiaali on syytä tutkia 
suunnittelussa.  

4. Työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla paranee 
ja henkilöautojen käytön kasvu taittuu kaupunkiseuduilla. 

Ilmailun teknologiakehitys tarkastelujaksolla tulee olemaan merkittävä, joten myös 
kaupunkiseutujen sisäiseen liikenteen mahdolliset ratkaisut on arvioitava. Panostus 
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sekä miehitetyn että miehittämättömän ilmailun alueille on huomioitava 
suunnittelussa, samoin ilmailumääräysten sovittaminen muuttuvassa tilanteessa.  

5. Tieliikenteen turvallisuus paranee kohti muiden liikennemuotojen 
turvallisuustasoa ja EU:n nollaskenaariota. 

Tieliikenteen turvallisuus on verrannollinen liikennemääriin. Ilmailun kehitys on 
nopeaa, ja sen mahdollisuuksien varmistaminen voi vaikuttaa tulevaisuudessa 
merkittävästi tieliikenteen turvallisuuteen. Asiaa on arvioitava ja tutkittava 
suunnittelussa.  

6. Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee. 

Yhteiskuntataloudellisessa tarkastelussa tulee huomioida ilmatien antama 
huomattava ajansäästö, infrastruktuurin ylläpitokustannus yleisesti ja mm. 
syrjäseutujen kelirikkojen vaikutukset liikkumiseen. Finavian verkoston 
ulkopuolisten noin kuudenkymmenen lentopaikan merkitys on tässä huomattava, ja 
se tulee arvioida suunnittelutyössä kehittämisen ja investointien kannalta. 
Lentotoiminnan mahdollisuudet on turvattava koko maassa ja varsinkin harvaan 
asuttujen alueiden keskuksissa.  

7. Kestävien kulkumuotojen osuus kasvaa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät kohti kansallista liikenteen päästövähennystavoitetta. 

Liikkumisen ekologisutta arvioitaessa pitää katsoa liikkumismuotoja laajemmin ja 
ottaa huomioon myös infran rakentamisen ja ylläpidon päästöt, ml. muutkin kuin 
co2 päästöt. Pienhiukkaset ovat tällä hetkellä liikenteen terveydelle vaarallisin 
päästölaji. Lentäminen yleisesti ja sähköinen lentäminen erityisesti on ainoa 
liikkumismuoto, joka ei tuota lainkaan pienhiukkaspäästöjä. 

Ilmailun teknologiakehitys tulee huomioida kokonaissuunnitelmassa. Sen 
vaikutukset ja mahdollisuudet on otettava huomioon kokonaisuudessa, ja ohjattava 
investointeja sen mukaisesti.  

8. Liikennejärjestelmä mahdollistaa keskeisen tiedon hyödyntämisen ja uusien 
teknologioiden käytön täysimääräisesti. 

Ilmailu on suuressa teknologiamurroksessa, kun sähköinen lentoliikenne ja 
pystysuoraan nousevat lyhyen matkan ratkaisut kehittyvät vauhdilla. 
Teknologiainnovaatiot edellyttävät rohkeaa ja kokeilevaa toimintaa. Ilmaliikenteen 
tulee olla perustava osa MaaS-hankkeita ja liikennejärjestelmän kokonaisratkaisua.  



Suomen Ilmailuliiton experimental-toimikunnan kautta itsenäiset lentokoneiden 
rakentajat ovat vuosikymmeniä antaneet tähän innovaatioon merkittävän osansa. 
Oppilaitosten ilmailukoulutus- ja innovaatiotoimintaa tulee kannustaa niin, että 
Suomi pysyy näiden teknologioiden eturintamassa.  

Tulevaisuuden teknologiat ja niihin liittyvä uusi liiketoiminta ovat merkittävä asia, 
joka vaikuttaa myönteisesti myös harrasteilmailun toimintaedellytysten (esim. 
lentopaikat, alueet) kehittymiseen. Ilmailu ja sen teknologiat ovat tärkeä 
kehitysalue, ja tulee huomioida huolella liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 
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