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Lisälausunto ilmatilamuutoksista AIRAC-päivämäärälle 22.4.2021 

Suomen Ilmailuliitto toteaa aikaisemman lausuntonsa lisäksi, että toisiotutkavastaimen (SSR-
laite) käyttöä edellyttävän ilmatilan (TMZ-vyöhyke)  määrää ei tule kasvattaa Ouluun, 
Turkuun ja Vaasaan ennen kuin kaikkien eri paikkatietoa jakavien järjestelmien (SSR, ADS, 
Flarm jne.) yhteinen tietojärjestelmä on kehitetty ja tähän liittyvä U-Space -regulaatio on 
valmistunut.   

Suomessa on merkittävä määrä ilma-aluksia, erityisesti purjekoneita, joissa ei ole SSR-
laitetta, mutta niistä löytyy jo Flarm-laite. Flarm-laitteita on asennettu jonkin verran myös 
experimental-ilma-aluksiin. Järjestelmän hankinta- ja asennuskulut ovat vain osa SSR-laitteen 
vastaavista kuluista. 

Järjestelmän lähettämää tietoa käytetään jo nyt ilmaliikennekuvan täydentämiseen ja 
kehitys on menossa aiemmin esitettyyn yhteiseen tietoverkkoon. TMZ-vyöhykkeiden 
lisääminen lähialueilla kasvattaa harrasteilmailun kuluja merkittävästi sekä vähentää sen 
lentotoimintaa ja estää lentoasemien käyttöä.  

Vaikutuksien arvioinnissa on huomioitava seuraavat näkökulmat: 

a) TMZ:n perustaminen vaikuttaa/estää lähialueella
 miehittämättömän ilma-aluksen lennättämisen (SERA.13001,c)
 ilman SSR-laitetta olevien ilma-alusten lentämisen (SERA.13001, c)
Tällöin vaikutus olisi potentiaalisesti satoihin tai tuhansiin ilmailijoihin.

b) Traficom kirjoittaa: "ANS Finlandin mukaan näiden lentoasemien ilmatilankäyttäjillä
on transponderilla varustetut ilma-alukset lukuun ottamatta yksittäisiä poikkeuksia
per vuosi".

Meillä on joka vuosi tapauksia, joissa selvitystä valvottuun ilmatilaan (ei-TMZ!) ei
anneta transponderittomalle ilma-alukselle. Näitä tapauksia ei näy missään
tilastoissa, ja on siis syytä epäillä, että ANS Finlandin antamat tilastot eivät kerro
koko totuutta.
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c) Harraste- ja yleisilmailun ilma-aluksissa on tyypillisesti vain yksi transponderi. Mikäli
transponderivaatimus ulotetaan myös lähialueille, laitteen vikaantuminen estää
ilma-aluksen lennon. Vaikutus potentiaalisesti kymmeniin ilma-aluksiin (ko. kolmella
lentoasemalla kotipaikkanaan pitävät ilma-alukset). On havaintoja, että sähkön
tuotannoltaan rajallisten (purjekoneiden ja experimental-) ilma-alusten lentäminen
TMZ-vyöhykkeellä estetään, kun sille ei anneta selvitystä.

d) Transponderittomia harrasteilma-aluksia on edelleen huomattava määrä. Niillä
lennetään vain näkölentosääntöjen mukaisesti, jolloin mm. nyt esitetyillä kolmella
lentoasemalla SSR-tutkapalvelulle saatu hyöty on rajallinen, mutta lentotoiminnalle
aiheutuvat rajoitukset merkittäviä.

e) Transponderivaatimusta käytetään estämään VFR-liikennettä tai saamaan se pois
alueelta myös muualla valvotussa ilmatilassa kuin TMZ-vyöhykkeellä.

Suomen Ilmailuliitto katsoo, että uusia transponderivyöhykkeitä ei tule tässä vaiheessa 
perustaa lentoasemien lähialueille eikä lähestymisalueiden alaosiin, sillä niiden 
haittavaikutukset harrasteilmailulle voivat olla hyvin huomattavat. Laitejärjestelmän 
käyttöaika saattaa kehityksen myötä jäädä kuitenkin lyhytaikaiseksi. 
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