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Viite:  TRAFICOM/46575/05.00.12.03/2021 lausuntopyyntö ilmatilan rakenteiden ja käytön 

toimivuudesta 
 
Lausunto koskien ilmatilan rakenteiden ja käytön toimivuutta 
 

Suomen Ilmailuliitto toteaa, että ilmatilan rakenteet ovat pääosin tarkoituksen mukaisia ja 
ne toimivat yleisesti ottaen hyvin. Merkillepantavaa on, että alla esitetyt havainnot liittyvät 
enenevässä määrin eteläisen Suomen ilmatilan käyttöön. Alueen ilmatilassa toimivien 
käyttäjäryhmien ja käyttäjien määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. 
 
Ilmailuliitto katsoo, että käyttäjäryhmien välistä ennakkosuunnittelua on tehostettava. Uusia 
toimintoja erityisesti tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen osalta on suunnattava 
ruuhkaisesta Etelä-Suomesta vähemmän aktiivisille alueille myös viranomaistoimenpitein. 
Alla mainittuihin seikkoihin tarttumalla ja niitä kehittämällä ilmatilaa riittää kaikille 
käyttäjäryhmille. 
 
1. Ennakkovalmistelun ja tiedotuksin sovittuja ilmatilan käyttöperiaatteita on 

noudatettava. Vuonna 2020 lokakuun alussa Puolustusvoimien 
lentotoimintaharjoituksessa, kesken harjoituksen Jyväskylän lentoasemalla suljettiin 
harjoituksen järjestäjän sekä ATC-yksikön päätöksellä kiitotie sekä ilmatila 2.10. alkaen. 
Ilmatilavarauksen ennakkovalmistelussa ja tiedotuksessa (AIP SUP) muu lentotoiminta oli 
ilmoitettu mahdolliseksi harjoituksen lentokierrosten välillä ATC:n kanssa 
sopimalla/luvalla. Kyseessä oli Puolustusvoimien koulutuksellinen harjoitus. Saatujen 
tietojen mukaan ilmatilan sulkemiseen ja muiden käyttäjäryhmien lentotoiminnan 
estämiseen ei liittynyt valtakunnan turvallisuuteen ja valmiuden kohottamiseen liittyviä 
tekijöitä. 
 

2. Ilmatilarakenteiden suunnittelukriteerit tulisi vahvistaa ja julkaista viranomaisen 
toimesta. 

 
3. Puolustusvoimien/Ilmavoimien harjoitustoimintaa on keskitettävä pysyville päivittäisen 

käytön alueille. Ne peittävät kolmasosan Suomen ilmatilasta. Mikäli erilliset 
suurharjoitukset tarvitsevat lisäharjoitusalueita, on niiden suunnittelussa/käytössä 
kunnioitettava harrasteilmailun prioriteettikautta ja korkeusrajoituksia. Tilapäisten 
harjoitusalueiden alle jäävien lentopaikkojen toimintaedellytykset on turvattava 
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koordinoimalla alueen käyttäjäryhmien kanssa (laskukierros, harjoitusalue, tulo- ja 
menokäytävät). 

 
4. Erityisen laajoja ja matalalle suunniteltuja harjoituksia tulee kohdistaa harrasteilmailun 

prioriteettikauden ulkopuolelle. Prioriteettikaudella niiden muuta ilmailua rajoittava 
toiminta on keskitettävä aamupäivän ja illan tunteihin harrastoiminnan ruuhkatuntien 
ulkopuolelle. 

 
Ilmatilan reaaliaikaisen hallinnan avulla Puolustusvoimien harjoitustoimintaa tulee 
suunnata sellaiselle alueelle, jossa säätila estää tai rajoittaa harrasteilmailua. 
 

5. Ilmatilavarauksilla ei saa sulkea lentoasemien ja valvomattomien lentopaikkojen 
ilmatilaa ja estää muuta ilmailua. 
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