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Liikenne- ja viestintävirasto 

Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus 

Pyydämme harkitsemaan, onko TMZ todella tarpeellinen Oulun TMA:lla 
nykyisillä liikennemäärillä? 

Käsityksemme mukaan liikennemäärät eivät ole sillä tasolla, että tuolla 
parannettaisiin käytännön lentoturvallisuutta. Paikallisten harrastelen-
täjien näkökulmasta tuolla rajoitetaan tarpeettomasti ilmatilan käyttöä, 
sillä transpondereihin investointi on pääosin kohtuuton kustannus saa-
vutettuun hyötyyn nähden. 

Oulun Ilmailukerho ry Vaikka liikennemäärät ovat suhteellisen vähäisiä, Oulun lentoasemalla ja sen lä-
hestymisalueella toimii kuitenkin suuria matkustajakoneita. Tällöin transponderin 
turvallisuusvaikutus voi olla erittäin merkittävä, jos pienkoneen näkyvyys matkus-
tajakoneen TCAS-laitteella estää suuren lento-onnettomuuden. Yksittäisen yleis-
ilmailijan kannalta investointi transponderiin voi tuntua suurelta, mutta ottaen 
huomioon ilmailun turvallisuuden kokonaisuutena sitä ei voi pitää kohtuuttoma-
na. 

Esitämme määräyksiin ja ilmailukäsikirjaan selkeämpää ohjetta ja mai-
nintaa TMA:lla sijaitsevan aktiivisen vaara-alueen (D-alue) transponderi 
-vaatimuksesta ja käytöstä. Ilmeisesti transponderia ei aktiivisella D-
alueella vaadita? 

Mikäli em. vaatimus on kuitenkin voimassa ja Oulun TMA:lle TMZ tulee, 
esitämme seuraavaa: "Jos TMA:lle on varattu purjelentoa varten D-alue 
(tai D-alueita), niin tällä D-alueella (tai D-alueilla) purjekonehinauksia 
suorittavalta moottorikoneelta ei edellytetä transponderia." 

Oulun Ilmailukerho ry Transponderia ei vaadita aktiivisella vaara-alueella toimivaan ilma-alukseen, vaik-
ka D-alue sijaitsisi transponderivyöhykkeen sisällä. Tämä on tarkoitus kirjata ASM-
toimintakäsikirjan 22.4.2021 voimaan tulevan version kohtaan 3.10, Vaara-alue - 
D-alue:   

ATS-ilmatilassa aktivoidun vaara-alueen osalta luovutaan ilmatilaluokan sekä ilmatilan 
osan mukaisesta palvelusta ja vaatimuksista. Tästä poikkeuksena ovat lentopaikkojen 
suojaksi perustetut UAS-ilmatilavyöhykkeet, joiden osalta rajoitukset ja ehdot jäävät voi-
maan ilmailumääräyksen OPS M1-29 tai Traficomin päätöksen mukaisesti.  

Transponderivyöhykkeiden ulottaminen CTR:lle on tarpeeton ja kevyel-
le liikenteelle haitallinen toimenpide. Ilmatilaluokka ei edellytä VFR- ja 
IFR-liikenteen porrastamista (SVFR asia erikseen), eikä liikenneilmoitus-
ten antaminen edellytä toisiotutkavastaanotinta VFR-ilma-alukseen. 
Esitettyjä CTR-alueita ei tule nimetä transponderivyöhykkeiksi. Fintraf-
fic Lennonvarmistus Oy:n tulisi perustelujensa tueksi esittää kenttäkoh-
taisesti ne poikkeamat, jotka ovat syntyneet ja jotka todennäköisesti tai 
varmasti olisi vältetty sillä, että yleis- tai harrasteilmailukoneessa olisi 
ollut korkeuskoodaava transponderi.  

On erikoista, että Fintraffic Lennonvarmistus Oy ei näe turvallisuushyö-
tyä transponderivyöhykkeille CTA-alueiden osalta esitettyjen kenttien 
lähi- ja lähestymisalueiden yhteydessä (EFTU, EFVA, EFOU). Jos viran-
omainen nimeää esitettyjen kenttien lähestymisalueet transponderi-
vyöhykkeiksi, olisi johdonmukaista nimetä myös näihin liittyvät CTA-
alueet EFTU CTA, EFVA CTA ja EFOU CTA (kaikki välillä FL65-FL95) niin 
ikään transponderivyöhykkeiksi. Jos jonkin kentän TMA jätetään ni-
meämättä transponderivyöhykkeeksi, myöskään ko. CTA-aluetta ei tule 
silloin nimetä. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n alkuperäisessä ilmatilamuutosesityksessä trans-
ponderivyöhykkeet esitettiin perustettaviksi ao. lentoasemilla sekä lähialueille 
(CTR) että lähestymisalueille (TMA). Jotta transponderivaatimus ei tulisi yleisil-
mailijoille kohtuuttoman lyhyellä varoitusajalla, Traficomin määräyksellä trans-
ponderivyöhykkeiksi kuitenkin nimetään tässä vaiheessa vain lähestymisalueet 
(TMA). 

Fintrafficilta on erikseen pyydetty vahvistusta sille, ettei näiden lentoasemien 
lennonjohtoalueita (CTA) olisi tarvetta nimetä transponderivyöhykkeiksi. Saadun 
vastauksen mukaan tälle ei ole tarvetta. Traficom ei katso tarpeelliseksi poiketa 
Fintrafficin esityksestä tältä osin. 
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Transponderivyöhykkeen nimeämiset, mikäli niitä käsiteltävänä olevan 
hakemuksen pohjalta tehdään, tulisi ehdottomasti sitoa ao. lentopai-
kan ATS-yksikön toiminta-aikoihin. Eli esimerkiksi luonnoksessa oleva 
”Oulun lähestymisalue (EFOU TMA)” muutettaisiin muotoon ”Oulun 
lähestymisalue (EFOU TMA), silloin kun se on osa ilmatilaluokkaa D” tai 
vastaava määrittely (eli päinvastoin kuin RMZ:sta on määrätty mää-
räyksessä OPS M1-17). 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Suomen ilmailukäsikirjassa (AIP) transponderivyöhykkeiden voimassaolo on 
yleensä sidottu ATS-yksikön toiminta-aikoihin. AIP:n osan ENR 2.1 taulukossa 
mainitaan lentoasemien TMZ-vyöhykkeiden kohdalla joko "H24", jos ATS-yksikkö 
on toiminnassa ympärivuorokautisesti, tai "TMZ HO", jos vyöhyke on voimassa 
vain ATS-yksikön aukioloaikoina.  

Määräyksen OPS M1-31 perustana olevassa EU-asetuksessa 923/2012, kohta SE-
RA.6005, annetaan toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi nimetä transponderi-
vyöhykkeet. Lennonvarmistuspalvelun tarjoajalle varataan mahdollisuus määrätä 
tietyn ilmatilan osalta toisin, eli määrittää mahdolliset poikkeukset ja vaatimusten 
tarkennukset. Nämä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan poikkeukset ja tarken-
nukset ilmenevät AIP:stä. Radiovyöhykkeiden osalta taas SERAn kohdassa viita-
taan transponderivyöhykkeiden nimeämiseen ilmatilaluokkien F tai G osissa, min-
kä perusteella määräyksessä OPS M1-17 on voitu suoraan määrätä vaatimuksen 
olevan voimassa vain ilmatilaluokassa G. 

Selvyyden vuoksi määräyksen OPS M1-31 perustelumuistioon lisätään maininta 
siitä, että TMZ-vyöhykkeiden voimassaoloaikaa tarkennetaan AIP:ssä. 

Arvioituihin kustannuksiin (perustelumuistiossa) liittyen totean, että 
erään suomalaisen yleisilmailukoneiden huoltamiseen keskittyneen 
145-korjaamon tarjous Garmin GTX335 -transponderille, korkeuskoo-
daimelle ja antennille sekä asennustyölle tavanomaiseen 100-sarjan 
Cessnaan oli pari vuotta sitten 6892 euroa alv24. Kokonaisarvioinnissa 
on otettava absoluuttisen kustannuksen lisäksi huomioon sen omai-
suuden arvo, johon muutosta ollaan tekemässä. Vaikka 7000 euroa voi 
pitää kohtuullisen edullisena muutoksena uuden yleisilmailukoneen 
arvoon nähden, niin kokonaisarvoltaan 5000-40000 euron yleisilmailu-
koneeseen se on huomattavan suuri ja voi kustannuksena ylittää ilma-
aluksen käyvän arvon. Koska käytännössä liki kaikissa kalliimmissa yleis-
ilmailukoneissa korkeuskoodaava transponderi on jo ennestään, vaiku-
tuksia tulee tarkastella erityisesti vanhempien ja edullisempien konei-
den osalta. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Vielä tässä vaiheessa määräyksessä ei nimetä transponderivyöhykkeiksi ao. lento-
asemien lähialueita, vaan ainoastaan lähestymisalueet. Sen vuoksi yleisilmailu-
toiminta näiltä kentiltä on mahdollista myös sellaisella ilma-aluksella, johon 
transponderia ei ole asennettu, kun toimitaan lähestymisalueen valvotun ilmati-
lan alapuolella.  

Yksittäisen ilma-aluksen omistajan kannalta transponderin hankinta- ja asennus-
kustannukset voivat tuntua suurilta, mutta ilmailun kokonaisjärjestelmän ja lento-
turvallisuuden kannalta katsottuna kustannukset eivät ole kohtuuttomat. Yleisil-
mailijoiden on syytä varautua liikenteen elektronisen näkyvyyden vaatimusten 
käyttöönottoon myös CTR-alueilla lähitulevaisuudessa. 
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Perustelumuistiossa mainittu varautuminen mahdolliseen etälennon-
johtohankkeeseen ei ole relevantti asian käsittelyn kannalta tilantees-
sa, jossa Fintraffic Lennonvarmistus Oy ei ole jättänyt hyväksyntähake-
musta etälennonjohtojärjestelmän käyttöönottoon liittyen. Näiden jär-
jestelmien mahdollisesti vaatimat muutokset määräyksiin on syytä käsi-
tellä sitten, kun niille on konkreettinen tarve, eikä niitä tule tehdä var-
muuden vuoksi yhden osapuolen eduksi. Perustelumuistion väite ”sillä 
etälennonjohtopalvelua annettaessa on olennaista, että kaikki lennon-
johdon vastuulla olevat ilma-alukset ovat näkyvissä tutkan näyttölait-
teella” on virheellinen ja perätön. Etälennonjohto sen enempää kuin 
perinteisestikään toteutettu lennonjohto ei missään nimessä edellytä 
sitä, että kaikki ko. lennonjohtajan ilmatilassa oleva liikenne näkyisi tut-
kalla tai paljaalla silmällä. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n WAM / MLAT -verkon ja siihen liittyvän 
ADS-B-tuen suunniteltua käyttöönottoa Länsi-Suomessa ja Pohjanmaal-
la vuonna 2013, jota ei vieläkään ole tapahtunut, ei tule pitää perus-
teena vaatimusten asettamiseen. Lähtökohta 3. osapuolta koskevien 
vaatimusten asettamiseen on se, että hakija saa ensin omat asiaan liit-
tyvät järjestelmät operatiiviseen käyttöön. Vasta tämän jälkeen aikai-
sintaan viranomaisen tulee asettaa 3. osapuolta koskevia määräyksiä, 
jos niille on silloin riittävä peruste. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Kyseisten lentoasemien lähialueet päätettiin jättää määräyksessä transponderi-
vyöhykkeiden ulkopuolelle juuri siitä syystä, että Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n 
etälennonjohtohanke ei vielä ole konkreettisesti toteutumassa. Lähialueiden si-
sällyttäminen TMZ-vyöhykkeisiin otetaan harkittavaksi hankkeen toteutumisvai-
heessa, jos se etälennonjohdon kannalta osoittautuu tarpeelliseksi. 

Koska säädös- ja määräysvalmistelu vaatii aikaa, sääntelyllä on tarpeen mahdollis-
taa operatiivisten järjestelmien ja menetelmien käyttöönotto jo ennen kuin se on 
välittömästi ajankohtaista. 

 

Arviossa määräyksen vaikutuksista tulisi ottaa huomioon lentoturvalli-
suuden heikkeneminen, joka aiheutuu, kun ilmatilaan liittyvää vaati-
musta täyttämätön kalusto ei saa sinne selvitystä (tai ei saa lentää sin-
ne edes G-ilmatilassa, jos voimassaoloa ei sidota ATS-yksikön auki-
oloon), eli joutuu lentämään valvomattomassa ilmatilassa suhteellisen 
pienellä korkeudella, vaikka turvallisempaa olisi lentää valvotussa ilma-
tilassa lennonjohtopalvelua saaden, sopivalla matkalentokorkeudella. 
Merkittävin yksittäinen riski liittyy todennäköisesti vesistön ylittämi-
seen EFTU TMA:n lounaisreunalla 1-moottorisilla ilma-aluksilla. Sama 
riski sinänsä on myös Vaasassa ja Oulussa, mutta todennäköisesti Itä-
merta ylitetään Vaasan tai Oulun korkeudella vähemmän, kuin esimer-
kiksi Turun suunnalta Maarianhaminaan tai Ruotsiin, jossa liikenne on 
paikoin hyvinkin vilkasta. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Kuten edellä on todettu, TMZ-vyöhykkeiden voimassaolo on AIP:ssä yleensä si-
dottu ATS-yksikön aukioloaikoihin.  

Kommentissa kuvatut tilanteet vesistön ylittämisestä eivät poikkea Helsinki-
Vantaan olosuhteista, missä kuitenkin transponderivyöhykkeiksi on nimetty sekä 
TMA-, CTR- että CTA-alueet. Tarpeen vaatiessa ja liikennetilanteen salliessa ilma-
liikennepalvelu voi sallia myös transponderittoman ilma-aluksen pääsyn TMZ-
vyöhykkeelle.  

Transponderi on kuitenkin turvallisuutta lisäävä laite ja helpottaa myös lennon-
johtopalvelun antamista, kun lennonjohtaja on tarkemmin tietoinen ilma-aluksen 
liikkeistä. 
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EFTU:  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n hakemus EFTU:n osalta tulisi hylätä 
nykyisissä olosuhteissa kokonaan. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy on mahdollisesti antanut harhaanjohta-
vaa tietoa lentoasemilla käytettävistä menetelmistä. Turun lentoase-
malla vakituisesti tai säännöllisesti työskentelevistä henkilöistä kaikilla 
ei ole tutkalennonjohtajan kelpuutusta joko lainkaan tai ainakaan ky-
seiselle lentopaikalle, eikä lentoaseman toiminta perustu tutkamene-
telmiin niinä aikoina, vaan kentällä annetaan säännöllisesti menetelmä-
lennonjohtopalvelua. Mikäli Fintraffic Lennonvarmistus Oy pitää tar-
peellisena TMZ-vyöhykettä, sen tulisi ennen alueen nimeämistä huo-
lehtia siitä, että se voi itse käyttää omassa toiminnassaan tutkalennon-
johtomenetelmiä. Alueen nimeäminen TMZ-vyöhykkeeksi ilman, että 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lla on tosiasiallinen valmius tutkalennon-
johdon tuottamiseen ko. lentopaikalla ei ole perusteltua. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Turun lentoaseman lennonjohdossa työskentelee tällä hetkellä vain 1-2 henkilöä, 
joilla ei ole tutkalennonjohtokelpuutusta. Tilanteen odotetaan lähitulevaisuudes-
sa korjaantuvan. 

Sääntelyssä on keskityttävä yksittäistapauksien sijasta kokonaisuuteen, ja valmis-
telun vaatiman ajan vuoksi on myös tarpeen varautua olosuhteiden kehitykseen  
ennakoivasti. 

EFVA:  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n hakemus EFVA:n osalta tulisi hylätä 
nykyisissä olosuhteissa kokonaan. 

Käsityksemme mukaan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n tutkakatve ei 
mahdollista toistaiseksi tutkamenetelmien käyttöä Vaasan lähialueella, 
eivätkä tutkamenetelmät ole sovellettavissa myöskään lähestymisalu-
eella sen alarajaan tai MSA-korkeuteen saakka, ellei tilanne ole hiljat-
tain muuttunut. Kenttä on liikenteeltään hiljainen (myös ilman ko-
ronapandemiaa), eikä sen nimeäminen TMZ-vyöhykkeeksi ole perustel-
tua nykyisillä liikennemäärillä. Esimerkiksi huomattavasti vilkasliikentei-
semmälle Porin lentoasemalle ei ole esitetty vastaavaa menettelyä. 
Onkin todennäköistä, että yhtiö tavoittelee hakemuksellaan ensisijai-
sesti rahallisia säästöjä muiden toimijoiden kustannuksella, eikä varsi-
naista turvallisuuden lisäämistä. Yhtiöllä ei toistaiseksi ole operatiivisen 
työskentelyn vaatimaa tutkapeittoa EFVA CTR / TMA:lla, eikä siten tar-
vetta TMZ:lle. 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

On totta, että tutkakatve ei toistaiseksi mahdollista tutkalennonjohtomenetel-
mien käyttöä Vaasan lentoaseman lähialueella ja kaikilta osin lähestymisalueella. 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä saadun tiedon mukaan tutkapeittoa on tarkoi-
tus parantaa alkuvuodesta 2022. 

Vaikka ilma-aluksen varustaminen transponderilla ei tällä hetkellä vaikuta lennon-
johtopalveluun Vaasan lentoasemalla, se tekee pienkoneesta kuitenkin havaitta-
van suurten matkustajalentokoneiden TCAS-laitteille, mikä parantaa lentoturvalli-
suutta. Vaasan lentoasemalla on kaupallista liikennettä matkustajakoneilla huo-
mattavasti enemmän kuin Porissa. 

EFOU: 

Oulun lentoasemaan liittyvät ilmatilat ovat hakemukseen kuuluneista 
ainoita, joissa tutkapalvelu on saatavilla normaalisti aina lentoaseman 

Koiranen Aerospace & 
Defence 

Lausunto otetaan huomioon Oulun lähestymisalueen TMZ-vyöhykkeeksi nimeä-
mistä puoltavana. Kuten edellä on todettu, Fintrafficin mukaan CTA:n nimeämi-
selle transponderivyöhykkeeksi ei ole tarvetta. 
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ollessa avoinna. Oulun lentoaseman raskaan liikenteen ja sotilasilmai-
lun määrä huomioon ottaen lähestymis- ja lennonjohtoalueiden (EFOU 
TMA, EFOU CTA) nimeäminen pysyväksi transponderivyöhykkeeksi nii-
den ollessa ilmatilaluokkaa D on perusteltua. Lähialueen nimeäminen 
transponderivyöhykkeeksi ei ole perusteltua sen aiheuttamien haitta-
vaikutusten vuoksi, erityisesti huomioiden lyhyt aikataulu, jolla muutos 
on tarkoitus toteuttaa. 

FinnHEMS Oy toteaa lausuntopyyntöön yleisenä näkemyksenään, että 
transponderivyöhykkeiden lisääminen on HEMS-lentotoiminnan kan-
nalta merkittävä ja suositeltava lentoturvallisuutta lisäävä menetelmä 
muun liikenteen havainnoimiseksi. HEMS-toimintaa suoritetaan myös 
paljon CTR-alueilla ja -alueilta, joten myös niiden lisääminen trans-
ponderivyöhykkeiksi nopealla aikataululla on suositeltavaa. 

FinnHEMS Oy Traficom tunnistaa TMZ-vyöhykkeiden turvallisuusvaikutukset myös CTR-alueilla. 
Jotta yleisilmailijoille jäisi kohtuullisesti aikaa valmistautua transponderivaatimus-
ten täyttämiseen, ao. lentoasemien lähialueita ei kuitenkaan nimettäisi trans-
ponderivyöhykkeiksi vielä tällä määräyksellä. 

Finavia pitää alkuperäistä Fintraffic Lennonvarmistuksen esitystä trans-
ponderivyöhykkeistä perusteltuna, mutta näkee nyt esitetyn vain lähes-
tymisalueita koskevan muutoksen olevan oikeansuuntaisen toimenpi-
teen. 

Finavia Oyj Traficom toteaa, että Finavia ei näe estettä määräyksen antamiseen luonnoksessa 
esitetyssä muodossa.  

Traficom on esittänyt viiteasiakirjassaan Oulun (EFOU), Vaasan (EFVA) 
ja Turun (EFTU) lentokenttien lähestymisalueiden (TMA) muuttamista 
transponderipakollisiksi (TMZ) alueiksi. Esitetyllä muutoksella ei ole 
vaikutuksia Rajavartiolaitoksen suorittamaan ilmailutoimintaan kyseisil-
lä lentokentillä. 

Rajavartiolaitos Traficom toteaa, ettei Rajavartiolaitoksen ilmailutoiminnan puolesta olisi estettä 
määräysluonnoksessa esitetylle ratkaisulle, jossa TMZ-vyöhykkeiksi nimettäisiin 
tässä vaiheessa vain ao. lentoasemien lähestymisalueet.  

Suomen Ilmailuliitto toteaa, että toisiotutkavastaimen (SSR-laite) käyt-
töä edellyttävän ilmatilan (TMZ-vyöhyke) määrää ei tule kasvattaa Ou-
luun, Turkuun ja Vaasaan ennen kuin kaikkien eri paikkatietoa jakavien 
järjestelmien (SSR, ADS-B, Flarm jne.) yhteinen tietojärjestelmä on ke-
hitetty ja tähän liittyvä U-Space-regulaatio on valmistunut.    

Suomessa merkittävä määrä lentoasemia on ja jää ilman maanpinnan 
lähelle ulottuvaa toisiotutka-(SSR)peittoa. Näille alueille kattavan ilma-
alusten sijaintitiedon kerääminen edellyttää esimerkiksi ADS-B-
signaalien vastaanottoverkkoa. Tuollainen tietoverkko uuden ajan vaa-
timusten kynnyksellä tulee toteuttaa sellaisena, että se kykenee vas-
taanottamaan ja keräämään myös muiden ilma-alusjärjestelmien dataa 
(esim. Flarm).  

  

Suomen Ilmailuliitto ry Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osan GEN 1.5, kohdan 2.2 b) 1) mukaisesti trans-
ponderivaatimuksia ei sovelleta moottorittomiin ilma-aluksiin, moottoroituihin 
liitimiin, apumoottorilla varustettuihin purjelentokoneisiin eikä itselähteviin pur-
jelentokoneisiin. Vaatimuksia ei myöskään sovelleta ilma-aluksiin, joissa ei ole 
latausjärjestelmää. Näin ollen vaatimusten ulkopuolelle joka tapauksessa jäävät 
purjelentokoneet sekä latausjärjestelmättömät ilma-alukset, joita miehittämät-
tömät ilma-alukset yleensä ovat. Transponderivyöhykkeiden perustaminen ei siis 
olisi esteenä näiden lentotoiminnalle tai lennättämiselle.   

Mikäli AIP:ssä mainituista poikkeuksista huolimatta lennonjohtoselvitystä kieltäy-
dytään antamasta tällaisille ilma-aluksille, ellei niissä ole transponderivarustusta, 
ja lentotoiminta tämän vuoksi käytännössä toistuvasti estyy ilman selkeää syytä 
pääsyn epäämiselle, ilmailijoita suositellaan olemaan yhteydessä palvelua tarjoa-
vaan lennonjohtoyksikköön lennon jälkeen asian selvittämiseksi. 



6(10)  

Liikenne- ja viestintävirasto 

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 vas-
taavista kuluista.  

Järjestelmän lähettämää tietoa käytetään jo nyt ilmaliikennekuvan täy-
dentämiseen ja kehitys on menossa aiemmin esitettyyn yhteiseen tie-
toverkkoon.   

TMZ-vyöhykkeiden lisääminen lähialueilla kasvattaa harrasteilmailun 
kuluja merkittävästi sekä vähentää sen lentotoimintaa ja estää lento-
asemien käyttöä. 

Vaikutuksien arvioinnissa on huomioitava seuraavat näkökulmat:  

a) TMZ:n perustaminen vaikuttaa/estää lähialueella - miehittämättö-
män 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) Transponderittomia harrasteilma-aluksia on edelleen merkittävä 
määrä. Niillä lennetään vain näkölentosääntöjen mukaisesti, jolloin 
mm. nyt esitetyillä kolmella lentoasemalla SSR-tutkapalvelulle saatu 
hyöty on rajallinen, mutta lentotoiminnalle aiheutuvat rajoitukset mer-
kittäviä.  

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

Lisäksi AIP:n osan GEN 1.5, kohdan 2.2 b) 2) mukaan ATS-elin voi liikennetilanteen 
sen salliessa myöntää poikkeuksen transponderivaatimuksesta mm. RPAS-
toimintaa varten. Fintraffic Lennonvarmistus Oy on myös esittänyt tämän kohdan 
mukaisten poikkeusten luetteloon lisättäväksi maininnan muista transponderit-
tomista ilma-aluksista siten, että vastaava poikkeus transponderivaatimuksesta 
voitaisiin myöntää kaikille muillekin transponderittomille ilma-aluksille kuin niille, 
jotka luettelossa tällä hetkellä mainitaan. Näissä tapauksissa transponderittoman 
ilma-aluksen toiminta tulisi sallia aina, kun se on liikennetilanteen kannalta mah-
dollista. 

On totta, että EU:ssa kehitteillä oleva U-Space-sääntely voi johtaa siihen, että il-
ma-alusten sähköinen näkyvyys toisilleen ja lennonjohdon järjestelmissä olisi jat-
kossa mahdollista järjestää myös muilla keinoin kuin transponderin avulla, ja jär-
jestelmien yhteiskäyttöisyys lisääntyy. Tästä syystä Traficom katsoo, että tässä 
välivaiheessa transponderivyöhykkeiksi voitaisiin nimetä vain ao. lentoasemien 
lähestymisalueet eikä lähialueita. Tällöin harrasteilma-alusten toiminta näiltä ken-
tiltä olisi edelleen mahdollista ilman transponderivarustusta lähestymisalueen 
alapuolella. EU-sääntelyn kehittyessä ja tulevaisuuden paikkatietoratkaisujen tar-
kentuessa transponderivyöhykkeitä voitaisiin tarkistaa tarpeen mukaan. Lähes-
tymisalueen pilkkominen erilliseen alaosaan olisi kuitenkin ilmatilan rakenteen 
kannalta ongelmallista. 

Traficom on pyytänyt lausuntoa Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esityk-
sestä Oulun, Turun ja Vaasan lentoasemien (EFOU, EFTU, EFVA) lähes-
tymisalueiden (TMA) lisäämisestä uusina transponderivyöhykkeinä. 
Ilmavoimien puolesta esitys on kannatettavissa lähestymisalueiden len-
totoiminnan turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä.  

Lisäksi Ilmavoimat esittää, että Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osan 
GEN 1.5. alaluvun 2.2 kohdan a) listaukseen poikkeustapauksista lisä-
tään Puolustusvoimien lentotoiminta. 

Ilmavoimien esikunta, 
Operatiivinen osasto 

Traficom toteaa, ettei Ilmavoimien puolesta olisi estettä määräysluonnoksessa 
esitetylle ratkaisulle, jossa TMZ-vyöhykkeiksi nimettäisiin tässä vaiheessa vain ao. 
lentoasemien lähestymisalueet, joskin transponderivyöhykkeiden perustaminen 
yleisesti lisää lentotoiminnan turvallisuutta. 

AIP:n osan GEN 1.5 kohdan 2.2 a) luettelo poikkeustapauksista on peräisin EU-
asetuksen 923/2012 (EU:n yhteiset lentosäännöt, SERA) 4 artiklasta, eikä sitä voi-
da kansallisella tasolla muuttaa. Ilmailumääräyksen OPS M1-1 mukaan SERA-
lentosääntöjä noudatetaan Suomessa niin siviili- kuin sotilasilmailussakin kysei-
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sessä määräyksessä annetuin poikkeuksin ja täydennyksin. Määräyksen OPS M1-1 
kohta 3.17 sisältää jo sotilasilmailua koskevan poikkeuksen SSR-transponderin 
käyttövaatimuksesta: Poiketen siitä, mitä lentosääntöjen SERA 13001 a) kohdassa 
määrätään, sotilasilmailussa voidaan luopua transponderin käytöstä sotilasilmai-
lulle varatussa ilmatilassa ja operatiivisessa hälytyslentotoiminnassa (QRA). 

Lisäksi ilmailulain 5 §:n mukaan lentosäännöistä ja niitä koskevista määräyksistä 
voi sotilasilmailussa poiketa: 1) alueellista valvontatehtävää suorittava ilma-alus; 
2) puolustusvoimille säädettyjä muita kuin koulutukseen tai harjoittelemiseen 
liittyviä tehtäviä suorittava ilma-alus; 3) alueella, joka on erotettu yksinomaan 
sotilaskäyttöön. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt viiteasiakirjalla lau-
suntoa määräysluonnoksesta OPS M1-31 Transponderivyöhykkeet. 
Suomen transponderivyöhykkeisiin esitetään lisättäväksi Oulun, Turun 
ja Vaasan lähestymisalueet.  

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö kannattaa muutosesitystä. Lisääntyvä 
transponderin käyttö parantaa lentoturvallisuutta ja lisäksi helpottaa 
ilmatilannekuvan tekemistä. 

Ilmavoimien esikunta, 
Sotilasilmailun viran-
omaisyksikkö 

Traficom ottaa lausunnon huomioon transponderivyöhykkeiden perustamista 
yleisesti puoltavana kuitenkin siten, ettei olisi estettä määräysluonnoksessa esite-
tylle ratkaisulle, jossa TMZ-vyöhykkeiksi nimettäisiin tässä vaiheessa vain ao. len-
toasemien lähestymisalueet. 

Näemme, että TMZ-esitys on yhdistyksemme tavoitteidemme mukai-
nen. Huomautamme, että siltä osin kun U-space ilmatiloja tullaan pe-
rustamaan Oulun, Turun ja Vaasan lähialueiden sisään (CTR), velvoittaa 
26.1.2023 voimaantuleva muutos määräykseen EU 2017/373 lennon-
johtopalveluntarjoajaa porrastamaan miehitetyt ja miehittämättömät 
ilma-alukset valvotussa ilmatilassa: ”Whereas (3), Within the desig-
nated U-space airspace in controlled airspace, air navigation service 
providers should remain responsible for the provision of air navigation 
services to operators of manned aircraft. Air traffic service providers 
should also conduct a so called dynamic reconfiguration of the U-space 
airspace to ensure that manned and unmanned aircraft remain safely 
segregated.” 

Etenkin Oulussa on menossa tai juuri alkamassa kesällä 2021 useita 
drone- ja U-space kokeiluhankkeita useiden kymmenien miljoonien ke-
hitysbudjeteilla, joissa tullaan testaamaan U-space toiminnallisuuksia jo 
ennen 2023. RPAS Finland tukee Traficomin esitystä TMZ-vyöhykkeistä 
nykymuodossaan, ja yhtyy Traficomin perusteluihin esitetystä vaihto-
ehdosta. RPAS Finland näkee, että ilmailun digitalisaatio ja tavoit-

RPAS Finland ry Traficom ottaa lausunnon huomioon määräysluonnoksessa ehdotettua ratkaisua 
puoltavana siten, että transponderivyöhykkeiksi voitaisiin tässä vaiheessa nimetä 
vain ao. lentoasemien lähestymisalueet. Määräystä tarkastellaan jatkossa uudel-
leen muun muassa ilma-alusten yksilöinti- ja sijaintitietojen jakamista koskevan 
EU-sääntelyn kehityksen perusteella. 

Kuitenkin Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osan GEN 1.5, kohdan 2.2 b) 1) mukaan 
transponderivaatimuksia ei sovelleta ilma-aluksiin, joissa ei ole latausjärjestel-
mää, minkä vuoksi miehittämättömät ilma-alukset yleensä joka tapauksessa jää-
vät vaatimuksen ulkopuolelle. Lisäksi ATS-elin voi liikennetilanteen salliessa 
myöntää poikkeuksen transponderivaatimuksesta RPAS-toimintaa varten kohdan 
2.2 b) 2) perusteella. 
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teemme ”Kaikki ilma-alukset jakavat sijaintinsa reaaliajassa lennonvar-
mistus- ja väistämistarpeita varten” voidaan toteuttaa vain, jos sijainti-
tietojen jakamisvelvoitteen täyttyminen voidaan hyväksyä riski- ja suo-
rituskykyperusteisesti niin, että toisiotutkateknologia on vain eräs tapa 
jakaa yksilöinti- ja sijaintitietoja. 

Fintraffic Lennonvarmistus (ent. ANS Finland) on esittänyt Oulun, Turun 
ja Vaasan lentoasemien (EFOU, EFTU, EFVA) lähi- ja lähestymisalueiden 
(CTR ja TMA) lisäämistä määräykseen uusina transponderivyöhykkeinä. 

Fintraffic Lennonvarmistus katsoo edelleen esittämiensä uusien trans-
ponderivyöhykkeiden edistävän turvallista, tehokasta, ympäristöystä-
vällistä ja toimintavarmaa ilmatilan käyttöä. Lennonjohtopalvelu esityk-
sen mukaisilla lentoasemilla perustuu tutkan käyttöön ja tutkalennon-
johtamiseen, jolloin lennonjohtajalla tulisi olla näkyvissään kaikki vas-
tuualueellaan operoivat ilma-alukset tutkan näyttölaitteella. Tutkapal-
velun avulla ilmatilannekuva tarkentuu ja lennonvarmistuspalvelua voi-
daan antaa tasapuolisemmin kaikille ilmatilan käyttäjille.  

Esitetyt transponderivyöhykkeet ovat osaltaan myös varautumista 
NAV/SUR strategiaan kirjattuun etälennonjohdon mahdolliseen toteu-
tumiseen. Etälennonjohtopalvelua annettaessa on olennaista, että vas-
tuulla olevat ilma-alukset ovat näkyvissä tutkan näyttölaitteella.  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy korostaa, että transponderivyöhykkeet 
eivät sellaisenaan estä transponderittomia ilma-aluksia lentämästä ni-
metyillä vyöhykkeillä, vaan ne mahdollistavat sujuvamman, ympäris-
töystävällisemmän ja sujuvamman ilmailun ja ilmatilankäytön, sillä ase-
tuksen 923/2012 kohdan SERA.6005 mukaisesti Fintraffic Lennonvar-
mistus Oy on julkaissut ilmailukäsikirjassa menettelyt, joilla ilma-
alukset, joilla ei ole toimintakuntoista transponderia voivat lentää myös 
transponderivyöhykkeillä. Näillä ehdoilla ja niiden noudattamisella 
mahdollistetaan joustavien ilmatilankäytön menetelmien täysimääräi-
nen hyödyntäminen. 

Muilta osin Fintraffic Lennonvarmistus Oy:llä ei ole lausuttavaa mää-
räysluonnokseen. 

Fintraffic Lennonvar-
mistus Oy 

Traficom yhtyy Fintraffic Lennonvarmistuksen näkemykseen siitä, että trans-
ponderivyöhykkeiden perustaminen ja transponderivaatimus sinänsä edistää mm.  
turvallista ja tehokasta ilmatilan käyttöä. 

Koska EU:ssa kuitenkin parhaillaan on kehitteillä ilma-alusten paikkatietojen ja-
kamiseen liittyvää sääntelyä, jonka myötä eri järjestelmien yhteiskäyttöisyys saat-
taa jatkossa lisääntyä eikä transponderivarustus välttämättä olisikaan enää ainoa 
tapa, jolla vaatimukset voidaan täyttää, Traficom katsoo tässä vaiheessa riittäväk-
si ulottaa transponderivaatimuksen ao. lentoasemien lähestymisalueille (TMA) 
mutta ei lähialueille (CTR). Kaikilla lentoasemilla CTR-alueiden tutkapeitto ei 
myöskään tällä hetkellä ole riittävä sen suhteen, että transponderivaatimus olisi 
ajankohtainen. Lähestymisalueiden nimeäminen transponderivyöhykkeiksi olisi 
soveltuva välivaiheen ratkaisu EU-sääntelyn (U-Space) kehitystä ja mahdollisesti 
yhteiskäyttöisiä paikkatietoratkaisuja odottaessa. Miehittämättömien ilma-
alusten näkyvyys tutkanäytöillä tulee joka tapauksessa ratkaistavaksi muutoin 
kuin transponderin avulla. 

Fintrafficin täydentävään lausuntoon sisältynyt AIP:n muutosesitys (ks. alla) joka 
tapauksessa edistää toiminnan sujuvuutta tässä välivaiheessa, jolloin transponde-
rivyöhykkeiksi nimettäisiin ao. lentoasemien lähestymisalueet. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy täydentää 1.4. toimittamaansa lausuntoa 
seuraavasti: 

Aiemmassa kirjeenvaihdossa on jäänyt yksiselitteisesti tuomatta ilmi se, 

Fintraffic Lennonvar-
mistus Oy 

 

Traficom kannattaa e-kohtaan ehdotettua lisäystä, jonka mukaan ATS-elin voisi 
myöntää poikkeuksen transponderivaatimuksesta myös muille kuin luettelossa 
tällä hetkellä erikseen mainituille transponderittomille ilma-aluksille. Kohdan sa-
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miten ilmailukäsikirjaan kirjattua kohtaa GEN 1.5 ILMA-ALUKSEN LAIT-
TEET, VARUSTEET JA ASIAKIRJAT, 2. SSR TOISIOTUTKAVASTAIN täyden-
nettäisiin. 

Esitämme, että kohta muotoiltaisiin kuulumaan seuraavasti: 

2) Yksittäisiä lentoja varten voi ao. ATS-elin myöntää poikkeuksen: 

a. ilma-aluksen siirtämiseen huoltoa tai korjausta varten;  

b. lentonäytökseen tai lentokilpailuun osallistumiseen;  

c. muuhun vastaavaan tarkoitukseen;  

d. RPAS-toimintaan; 

e. kaikille muille transponderittomille ilma-aluksille liikenneti-
lanteen sen salliessa. 

Lisätietoja yllä annettujen määräysten soveltamisesta, ks. ilmailumää-
räys OPS M1-31. Lisätietoja toimintamenetelmistä, ks. ENR 1.6.  

Perustelu: Näin taataan lentopaikan saavutettavuus riippumatta ilma-
aluksen transponderivarustuksesta, tai sen käyttökunnosta ja lisätään 
ilmatilan turvallisuutta edellyttämällä ilmailumääräyksellä lähtökohtai-
sesti transponderin käyttöä riippumatta valvontajärjestelmien peitosta, 
koska transponderin käyttö mahdollistaa myös ilma-alusten keskinäisen 
laitejärjestelmien kommunikaatioon perustuvan väistämisominaisuu-
den täysimääräisen hyödyntämisen. 

namuotoa voisi kuitenkin tarkentaa siten, että "liikennetilanteen sen salliessa" 
viittaisi kaikkiin mainittuihin kohtiin. 

Tekstimuutoksen jälkeenkin poikkeuksen myöntäminen transponderittomille il-
ma-aluksille kuitenkin jää kulloisenkin lennonjohtajan omaan harkintaan, ja tässä 
asiassa on harrasteilmailun toimijoiden mukaan lennonjohtajien välillä suuria ero-
ja. Olisi suotavaa, että Fintraffic esimerkiksi työohjeella tarkentaisi lennonjohtajil-
le liikennetilanteen vaikuttavuuden arviointia. 

 

 

 

 

Määritelmän mukaisesti transponderivyöhykkeellä tarkoitetaan rajoil-
taan määrättyä ilmatilaa, jossa ilma-aluksella, miehittämättömät ilma-
alukset mukaan lukien, on oltava SSR-toisiotutkavastain, joka toimii A- 
ja C-moodissa tai S-moodissa ja jossa sen käyttö on pakollista.  

Määräyksen sisältämien vaatimusten on oltava yhdenvertaisia samaa 
ilmatilaa ja samoja lentopaikkoja käyttävien ilma-aluksien kanssa mie-
hittämättömät ilma-alukset mukaan lukien.  

Suomessa on useimpien lentoasemien läheisyydessä ilmennyt useita 
huolestuttavia vaaratilanteita, joissa ilma-alukset ovat päätyneet lähi- 
ja/tai lähestymisalueelle ilman lennonjohtoselvitystä. Tapauksien yh-
teydessä on ilmennyt, että lennonjohto ei ole pystynyt havaitsemaan 
uhkaavan tilanteen syntymistä, koska valvotun ilmatilan osaan joutu-
neet ilma-alukset eivät ole näkyneet lennonjohdon tutkassa. Ilma-
aluksissa ei ole ollut joko toisiotutkavastaajaa eli nk. transponderia tai 

Suomen Moottorilen-
täjien Liitto 

Transponderivyöhykkeen määritelmä on peräisin suoraan EU-asetuksesta 
923/2012 (EU:n yhteiset lentosäännöt, SERA), eikä sitä voida Suomessa kansalli-
sella tasolla muuttaa. EU-määritelmässä ei mainita miehittämättömiä ilma-
aluksia. Miehittämättömien ilma-alusten sähköisen näkyvyyden varmistamiseen 
on EU-tasolla valmisteilla erillinen säädöskokonaisuus (U-Space). 

Lisäksi Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osan GEN 1.5, kohdan 2.2 b) 1) mukaan 
transponderivaatimuksia ei sovelleta ilma-aluksiin, joissa ei ole latausjärjestel-
mää, minkä vuoksi miehittämättömät ilma-alukset yleensä joka tapauksessa jää-
vät vaatimuksen ulkopuolelle. Lisäksi ATS-elin voi liikennetilanteen salliessa 
myöntää poikkeuksen transponderivaatimuksesta RPAS-toimintaa varten kohdan 
2.2 b) 2) perusteella. 

Muilta osin Traficom toteaa, että lausunto puoltaa yleisellä tasolla transponderi-
vyöhykkeiden käyttöönottoa eri ilmatilan osissa. 
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se ei ole ollut kytkettynä päälle. Transponderin avulla lennonjohto pys-
tyy havaitsemaan ja puuttumaan kehittyvään vaaratilanteeseen ja näin 
mahdollisesti estämään onnettomuuden syntymisen.  

Miehittämättömien ilma-alusten käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti 
esim. kuvauskäytössä myös Suomessa ja on vain ajan kysymys milloin 
miehittämättömän ja miehitetyn ilma-aluksen yhteentörmäys johtaa 
lento-onnettomuuteen. 

Transponderivyöhykkeiden käyttöönotto parantaisi lentoturvallisuutta 
ilmatilannekuvan parantumisen myötä, kun ilma-aluksia voidaan tun-
nistaa eri ilmatilan osissa. 


