
Ilmailuliiton vuoden 2019 lausuntojen vaikuttavuusarviointi 

Asian otsikko 
(esim. EFD623 – 
UTTI) 

LAUSUNNON PYYTÄJÄ: 
Lausuttava asia lyhyesti 
(esim. TRAFICOM: lyhyt kuvaus 
asiasta, mistä lausuntoa 
pyydetään) 

Liitto antoi 
oman 
lausuntonsa 
PVM 
(esim. 
01.01.2019) 

Liiton lausunnossaan esittämä kanta 
lyhyesti 

Vaikuttiko liiton kanta asiaan: 
KYLLÄ/EI/OSITTAIN: Jos vaikutti, kuvaa 
lyhyesti miten. 

EFHK FRA DEP ARR Traficom; HK:n lähtö- ja 
tuloreitit Kauko-Idän suuntaan 

20.1.2020 Vaatimus Utin hyppytoiminnan 
huomioimisesta 

Osittain. ANS Finlandin vastaus; lsv-
toiminnan huomiointi/ koordinointi 

EFD603 Stora-Enso Traficom; UAV-alueen 
perustaminen Immolan kentän 
viereen 

10.2.2020 Esitys UAV-alueen korkeusrajoituksesta 
lentopaikan toimintaedellytyksien 
turvaamiseksi. 

Kyllä. 
SIL-esityksen mukaisesti. 

Ilmatilan rakenteet 
ja toimivuus 2019 

Traficom; vuosiraportti otsikon 
asiassa 

17.2.2020 Havaintoja/ esitys erityisesti Pv:n 
harjoitustoiminnan alueellisesta ja 
ajallisesta kohdistamisesta 
harrasteilmailu huomioiden 

Vahva ehkä eli osittain. Muutos on 
hidasta ja vaatii jatkuvaa asian 
ajamista. 

Ilmatilan hallinnan 
käsikirjan (ASM-) 
päivitys 

Traficom; vuosittainen päivitys 6.3.2020 Esitys NU/ HV D-alueiden A-lohkon 
varausoikeiden nostamiseksi. 

Ei. HK ATC käytti mm. Lentäjien liittoa 
vastustamaan muutosta. 

Ilmatilan 
varauspyyntö 
EFD615 MTH20 

Traficom; MeriV 
suurharjoituksen ilmatilapyyntö 

28.3.2020 1.Esitys harjoitustoiminnan ajallisesta 
kohdentamisesta vrk:n hiljaiseen 
aikaan. 
2.Esitys toiminnan aikaisesta 
koordinaatiosta VHF-radiolla. 
3.Torbackan (EFTO) lentopaikan 
toimintaedellytysten turvaaminen 
harjoituksen aikana. 

1.Ei. 
 
2.Osittain. Joillakin lohkoilla se oli 
toteutettu. 
 
3.Kyllä. Harjoitusalue rajattu uudelleen. 

Ilmailumääräyksen 
OPS M1-6 Lsv-
hyppytoiminta 
päivittäminen 

Traficom; lsv-hyppytoiminnan 
kansallinen määräys 

20.4.2020 Lajia ohjaavan ilmailumääräyksen 
päivittäminen.  

Kyllä. Esitetyt täsmennykset ja 
muutokset sellaisenaan määräykseen. 

HE 41/ 2020  LiV/ LVM; Ilmailulain päivitys. 
UAS-vyöhykkeiden 
perustaminen ja niiden säätely. 

23.4.2020 
27.4.2020 

Esitys lain 11§ sanamuotoihin.  Kyllä. Korjaus sellaisenaan Ilmailulain 
11§:ään. 



Asian otsikko 
(esim. EFD623 – 
UTTI) 

LAUSUNNON PYYTÄJÄ: 
Lausuttava asia lyhyesti 
(esim. TRAFICOM: lyhyt kuvaus 
asiasta, mistä lausuntoa 
pyydetään) 

Liitto antoi 
oman 
lausuntonsa 
PVM 
(esim. 
01.01.2019) 

Liiton lausunnossaan esittämä kanta 
lyhyesti 

Vaikuttiko liiton kanta asiaan: 
KYLLÄ/EI/OSITTAIN: Jos vaikutti, kuvaa 
lyhyesti miten. 

jatkuu… 
Luonnoksen teksti antaisi  
yleismuotoisena viranomaiselle 
liian laajat valtuudet säädellä 
kaikkia ilmailulajeja/ 
käyttäjäryhmiä. kuitenkin EU 
2019/ 947 miehittämättömän 
ilmailun perusasetus. 
 
 

Korjausesitys: sääntely koskettaa vain 
miehittämätöntä ilmailua. 
Sanamuotokorjaus. 

Ilmatilavaraus 
EFD623 Utti 

Traficom; Pv:n 
koulutustoiminnan 
ilmatilavaraus 

23.7.2020 Esityksiä alueiden rajoihin sekä 
käyttötapoihin siviili-ilmailun/ lsv-
hyppytoiminnan mahdollistamiseksi 

Kyllä. Muutokset joihinkin rajoihin ja 
käyttötapoihin hyväksytty. 

Ilmailumääräysten 
PEL M2-16/  
TRG M1-6 muutos 

Traficom; 
tarkastuslentotoimintaa ja 
tarkastuslentäjän valtuutusta 
koskeva kansallinen määräys 

14.8.2021 PEL M2-6;  
1.esitys kansallisen kelpoisuuden 
säilyttäminen sekä tarkastuslentäjien 
ristiin käyttäminen  EASA- ja kansalliset 
lupakirjat. 
2.useamman ilma-alusryhmän 
valtuutuksen uudistaminen yhdellä 
tarkastuksella (kiinteäsiipiset, 
pyöriväsiipiset). 
TRG M1-6; 
3.Tarkastettavan sijoittuminen 
lentokokeessa koneeseen, 
tekstimuutos. 
4.määräysluonnoksessa kuvattuja 
tark.lentojen ohjelmasisältöjä ei ollut 
käytettävissä. Esitys määräyksen 

Kyllä. 
1.Kyllä. Tarkoitus kansallisten 
lupakirjojen ja kelpuutusten 
tarkastamisesta toteutui. 
 
2.Kyllä. Toteutui sellaisenaan. 
 
3.Kyllä. Toteutui. 
 
4.Osittain. Työn alla Traficomissa. 
 
5.Ei. Tarkastuslentäjän on säilytettävä 
materiaalia viisi vuotta. 



Asian otsikko 
(esim. EFD623 – 
UTTI) 

LAUSUNNON PYYTÄJÄ: 
Lausuttava asia lyhyesti 
(esim. TRAFICOM: lyhyt kuvaus 
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KYLLÄ/EI/OSITTAIN: Jos vaikutti, kuvaa 
lyhyesti miten. 

sanamuotojen tarkastamisesta 
toteutuvien ohjelmien mukaisesti. 
5.esitys tarkastuskertomusten 
säilyttämisajasta (5v- >3v). 

Ilmailumääräyksen 
AIR M5-10 muutos 
 

Traficom; UL-ilma-alusten 
lentokelpoisuus ja 
valmistaminen 

18.8.2020 SIL/ EUT ennakkovalmistelussa 
mukana.  
1.Esitys soveltamisalan tarkennukseksi. 
2.Purjekoneen lisäämistä B2-
kategoriaan. 
3.esitys lentokelpoisuusvaatimusten 
soveltamista myös ulkomailla 
valmistettuihin UL-ilma-aluksiin. 
4.esitys lentokelpoisuusvaatimusten 
soveltamista myös ulkomailla 
valmistettuihin autogyroihin. 
5.samoin helikoptereihin. 
6.esitys termeihin huolto-ohjeita/ -
ohjelmaa koskien. 
7.kysymys teknisen osaajan 
vaatimuksista 
valmistajaorganisaatiossa. 
8.esitys teknisten asiakirjan 
kielivaatimuksista. 
9.Esitys poikkeamamahdollisuuden 
poistamista määräyksestä 

1.Kyllä. Toteutui. 
2.Ei. 
3.Ei. Kansallinen määräys asettaa rajat 
Suomessa valmistettaviin ilma-aluksiin. 
4.Ei. kuten yllä. 
5.Ei. Kuten yllä. 
6.Ei. 
7.Ei muutosta. 
8.Ei. 
9.Ei. 
 

Ilmailumääräysten 
TRG M1-7 ja AIR M5-
10 muutos 

Traficom; Kansallinen 
lentokoulutus 

18.8.2020 Esityksiä tekstimuutoksiksi Osittain. 
Osa hyväksytty, osaan ei muutoksia. 



Asian otsikko 
(esim. EFD623 – 
UTTI) 

LAUSUNNON PYYTÄJÄ: 
Lausuttava asia lyhyesti 
(esim. TRAFICOM: lyhyt kuvaus 
asiasta, mistä lausuntoa 
pyydetään) 

Liitto antoi 
oman 
lausuntonsa 
PVM 
(esim. 
01.01.2019) 

Liiton lausunnossaan esittämä kanta 
lyhyesti 

Vaikuttiko liiton kanta asiaan: 
KYLLÄ/EI/OSITTAIN: Jos vaikutti, kuvaa 
lyhyesti miten. 

Ilmatilavaraus 
EFR480 Ranta-Utti 

Traficom; Pv:n 
harjoitustoimintaa Utissa 

14.8.2020 Esitys siviililiikenteen huomioimiseksi Kyllä. 
Varauskäytäntöä ja ohjeistusta 
täsmennettiin. 

Ilmatilavaraus  
EFD632 Säkylä 

Traficom; Pv:n 
harjoitustoimintaa Säkylässä 

14.8.2020 Esitys vaara-alueen muodon 
muuttamiseksi Euran lentopaikan 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

Kyllä. Rajaa siirrettiin. 

Ilmatilavaraus 
EFD634 Kiikala 

Traficom; Pv:n sekä kaupallisen 
toimijan toimintaa Kiikalassa 
 

7.9.2020 Esitys vaara-alueen toiminnan 
ajoittamisesta, siviililiikenteen 
toimintaedellytysten huomioimisesta 
sekä ennakkokoordinaatiosta paik. 
toimijoiden kanssa. 

Osittain. 
Koordinoitu toimintaa aloittaessa. 
 

UAS-
suojavyöhykkeiden 
perustaminen 

Traficom; EASA-asetuksen 
soveltaminen kansallisesti 

29.9.2020 Esitys UAS-kieltävän vyöhykkeen 
perustamisesta kaikille valvomattomille 
lentopaikoille. Toiminnasta 
neuvoteltava lentopaikan pitäjän 
kanssa. 

Kyllä. 
SIL-esityksen mukaisesti 

Ilmatilavaraus 
EFD640 Räyskälä 

Traficom; Pv:n 
harjoitustoimintaa 

6.10.2020 Esitys Räyskälän paikallisen VHF-
taajuuden käyttämiseksi harjoituksen 
ilmaliikenteen koordinoimiseksi. 

Kyllä. 
Taajuus vaihdettiin päätöksessä 
oikeaksi. 

Ilmatilamuutokset 
2021 

Traficom; lausuntokierros 
valmistellusta muutospaketista 

30.10.2020 Esitys eräiden lentoasemien 
lähialueiden yläpuolisten tilap.vaara-
alueiden perustamiseksi lsv-
hyppytoiminnan suojaksi 

Kyllä. 
Esityksen ja ennakkovalmistelun 
mukaisesti. 

Ilmatilavaraus 
EFD643 MEPU 

Traficom; Pv/ Meriv 
harjoituksen ilmatilavaraus 
mantereella 

30.10.2020 Vaatimus paikallisesta koordinaatiosta 
ennen harjoitusta. 

Kyllä 

Maksuliikenneasetus LVM; 
Liikenteen viranomaismaksujen 
maksusuoritteet, muutos 2021 

16.11.2020 EASA-sääntelyn myötä hallintotoimien 
tarve vähenee: 
1.maksuja tulee alentaa kaikilta osin. 

1.Ei. 
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2.Lentokelpoisuuden valvontamaksu 
tulee poistaa virastolta 
3.Koulutuslupien maksuja tulee 
alentaa. 
 

2.Ei. 
3.Osittain. Harrasteilmailun 
koulutuslupien vuosimaksuihin alennus. 

 


