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Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta
1. Yleisperustelut
1.1

Pääasiallinen sisältö
Valtioneuvoston
asetusta
ilmailulta
rajoitetuista
alueista
ehdotetaan
muutettavaksi. Asetusmuutoksella kiellettäisiin ilmailu valtion johtamisen kannalta
tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolisessa ilmatilassa. Muutoksella
perustettaisiin neljä uutta ilmailulta kiellettyä aluetta: Kruununhaka, Meilahti,
Munkkiniemi ja Luonnonmaa. Ilmailu käsitteenä pitää sisällään miehitettyjen
lentojen (lentokoneet ja helikopterit) lisäksi myös miehittämättömät ilma-alukset
ja lennokit. Siten myös miehittämätön ilmailu ja lennokkitoiminta olisivat
kiellettyjä kyseisillä alueilla. Alueet ulottuisivat noin 150 metrin korkeuteen maantai merenpinnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää
luvan ilmailuun kieltoalueella.
Asetusmuutoksella
siirrettäisiin
myös
kieltoalueiden
ja
rajoitusalueiden
koordinaattimäärittelyt erillisiin liitteisiin ja tehtäisiin muutamia teknisiä
korjauksia voimassaolevan asetuksen tekstiin. Liitteessä 1 esitettäisiin
karttakuvat nyt perustettavista kieltoalueista.

1.2

Esityksen tausta ja säädösperusta
Tasavallan presidentin kanslia ja valtioneuvoston kanslia ovat esittäneet liikenneja viestintäministeriölle ilmailun rajoittamista tasavallan presidentin ja
pääministerin virka-asuntojen (Mäntyniemi, Kultaranta ja Kesäranta), tasavallan
presidentin linnan, valtioneuvoston linnan ja valtion vierastalon yläpuolisessa
ilmatilassa ylimmän valtiojohdon turvallisuuden varmistamiseksi. Toistaiseksi
ilmailua ei ole kielletty tai rajoitettu kyseisillä alueilla. Sisäministeriön asetuksella
liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013) on jo kielletty liikkuminen ja
oleskelu tasavallan presidentin virka-asuntojen ympäristössä Kultarannassa ja
Mäntyniemessä. Tällä asetusmuutoksella ehdotetaan perustettavaksi ilmailun
kieltoalueet, jotka kattaisivat näiden alueiden yläpuolisen ilmatilan noin 150
metrin korkeuteen saakka maan- tai merenpinnasta.
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista uudistettiin ilmailulain
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uusi asetus (930/2014) tuli voimaan
13.11.2014. TPK:n ja VNK:n ehdotusta ei aikataulusyistä ollut silloin mahdollista
sisällyttää voimassa olevaan asetukseen.
Ilmailulain (864/2014) 11.1 §:ssä todetaan, että valtioneuvoston asetuksella
voidaan rajoittaa ilmailua tai kieltää se valtion johtamisen, maanpuolustuksen,
rajavalvonnan, pelastustehtävien tai varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden
ja alueiden yläpuolella. Hallituksen esityksen eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi
meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta (HE 79/2014 vp) perusteluiden mukaan
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näitä ovat esimerkiksi
valtioneuvoston linna.

1.3

tasavallan

presidentin

asuin-

ja

työtilat

sekä

Asian valmistelu
Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä ja
Liikenteen turvallisuusvirastossa yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian ja
valtioneuvoston kanslian kanssa. Valmistelussa on ollut mukana myös
ilmaliikennepalveluntarjoaja Finavia Oyj.
Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot laajasti tahoilta, joiden toimintaan
uusien kieltoalueiden perustaminen ja muut nyt ehdotetut muutokset
vaikuttaisivat. Vastauksia lausuntopyyntöön saatiin 22; varsinaiset lausunnot
saatiin kymmeneltä taholta.
Lausunnonantajat pitivät ehdotusta uusien kieltoalueiden perustamisesta yleisesti
kannatettavana. Jotkut lausunnonantajat nostivat esiin lupamenettelyn, jolla
Liikenteen turvallisuusvirastolta voi hakea lupaa ilmailuun kieltoalueella. Lisäksi
useat lausunnonantajat kehottivat varmistumaan siitä, ettei asetuksella rajoiteta
pelastusviranomaisten suorittamia lentoja tai lääkintälentoja. Lausuntojen
perusteella asetusluonnokseen tehtiin pieniä teknisiä muutoksia ja tarkennettiin
asetuksen
soveltamisalaa
rajaamalla
sen
ulkopuolelle
nimenomaan
ensihoitopalvelua ja potilaskuljetuksia hoitavat viranomaiset.

1.4

Arvio muutoksen vaikutuksista
Liikenteen turvallisuusvirastossa on tehty arvio ehdotettavan muutoksen
vaikutuksista. Kieltoalueilla kaikenlainen ilmailu on kielletty, joten uusien
kieltoalueiden perustaminen rajoittaisi ilmailijoiden toimintaa. Kyseisillä alueilla
harjoitettavan ilmailun laajuudesta ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa, mutta
miehittämättömiä ilma-aluksia lennätetään ainakin jossain laajuudessa etenkin
Kruununhaan
alueella.
Kieltoalueiden
perustamisen
vaikutukset
olisivat
todennäköisesti nykyistä suuremmat tulevaisuudessa, sillä miehittämättömien
ilma-alusten
määrän
odotetaan
kasvavan.
Vaikutukset
muuhun
kuin
miehittämättömään ilmailuun eivät olisi suuret, sillä kieltoalueiden yläraja olisi
noin 150 metriä meren- tai maanpinnasta. Miehitettyä ilmailua tapahtuu harvoin
tämän korkeuden alapuolella.
Ilmailukielto kieltoalueella ei olisi ehdoton ja siitä voitaisiin poiketa Liikenteen
turvallisuusviraston luvalla. Lupa voidaan myöntää erityisistä syistä. Liikenteen
turvallisuusviraston tulisi osana lupaharkintaa kuulla suojattujen teollisuuden
laitosten osalta sisäministeriötä ja ehdotetulla asetuksella perustettavien alueiden
osalta tasavallan presidentin kansliaa tai valtioneuvoston kansliaa sen mukaan,
minkä tahon suojaamiseksi alue perustettaisiin. On odotettavissa, että
lupahakemusten määrä kasvaisi nykyisestä, koska tämän asetuksen myötä
perustettavilla kieltoalueilla vaikutusten ilmailulle voidaan arvioida olevan
suuremmat kuin jo olemassa olevilla Loviisan, Olkiluodon ja Kilpilahden
kieltoalueilla. Liikenteen turvallisuusviraston työmäärän lisääntymisen lisäksi
tasavallan
presidentin
kanslialle
tai
valtioneuvoston
kanslialle
tulisi
kuulemisvelvoitteen osalta uusi tehtävä.
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Lupamenettely edellyttäisi hakijalta toiminnan ennakointia. Lupamenettelyn kesto
on nykyisellään 7–14 vuorokautta, koska se sisältää myös kuulemisvelvoitteen
sen tahon osalta, jota varten kieltoalue on perustettu. Näin ollen ad hoc -toiminta
ei olisi mahdollista nyt perustettavilla kieltoalueilla. Liikenteen turvallisuusvirasto
selvittää yhteistyössä lupaprosessissa lausunnot antavien tahojen kanssa, missä
määrin tätä nykyistä käsittelyaikaa voitaisiin lyhentää. Lupamenettely olisi
maksullinen, joten siitä aiheutuisi asiakkaalle kustannuksia. Nykytilanteessa luvan
hinta on 200 euroa, mutta volyymien muuttuessa tarkastellaan myös
kustannusvastaavuutta. Lupamenettelyn kehittäminen ja myönnettävien lupien
määrän kasvu alentaisi yksittäisen luvan käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
Kieltoalueet on esitettävä ilmailukartoilla, joiden päivittäminen aiheuttaisi
kustannuksia julkaisijoille ja käyttäjille (suunnittelu- ja hankintakustannus).
Kieltoalueiden
sisäpuolelle
jäävien
toimijoiden
ja
kiinteistöjen
osalta
lupamenettelystä aiheutuvia haittoja on mahdollista pienentää vakioitujen
menettelyjen
avulla.
Nämä
menettelyt
harkittaisiin
hakijakohtaisesti
lupakäsittelyn yhteydessä.
Nyt ehdotetun muutoksen, jolla kielto- ja rajoitusalueiden koordinaattimäärittelyt
siirrettäisiin erillisiin liitteisiin, on tarkoitus tehdä asetuksesta helpommin luettava.
Myös korkeustietojen ilmoittaminen erikseen ylä- ja alarajan osalta tekisi
asetuksesta selkeämmän.

1.5

Voimaantulo
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.5.2015. Asetus tulee voimaan tällöin
siksi, että tarkoitus on saada kieltoalueet voimaan ennen kesää ja ko.
voimaantulopäivämäärä olisi nk. AIRAC-päivä, sillä kansainvälisen siviiliilmailujärjestö ICAO:n AIRAC-menettely (Aeronautical Information Regulation And
Control) edellyttää, että tietyt operaattoreille erityisen merkittävät muutokset
julkaistaan etukäteen määriteltyjen ennakkoaikojen ja voimaantulopäivämäärien
mukaisesti. Tällaisia merkittäviksi katsottavia tietoja ovat muutokset, jotka
vaikuttavat
ilmailukarttoihin,
lennonhallintajärjestelmien
tiedostoihin
tai
reittikäsikirjoihin.

2. Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Soveltamisala
Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että asetuksen soveltamisalan
ulkopuolelle rajataan myös ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavat
viranomaiset. Potilaskuljetusten katsotaan kattavan myös elinsiirtoihin liittyvät
kuljetukset.
3 momenttia muutettaisiin siten, että asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle
rajataan lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista
menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008
mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 tarkoitettu
kiireellinen lääkintälentotoiminta helikoptereilla.
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3 § Alueiden määrittäminen
Pykälään lisättäisiin tarkennus, että maantieteelliset koordinaatit esitetään
asteina, minuutteina ja sekunteina. Tarkoitus on selventää koordinaattien
esittämistapaa ja kyseessä on tekninen muutos.
4 § Kieltoalueet
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että kieltoalueiden määrittelyt
siirrettäisiin uuteen liitteeseen 1. Lisäksi perustettaisiin neljä uutta kieltoaluetta.
Kaikki kieltoalueet ilmenisivät liitteen 1 koordinaateista. Lisäksi liitteessä 1
esitettäisiin uudet kieltoalueet EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45
Luonnonmaa ja EFP50 Kruununhaka myös havainnollistavin karttakuvin.
Pykälän 2 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voisi erityisistä syistä
myöntää luvan ilmailuun kieltoalueella EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi tai
EFP45 Luonnonmaa tai EFP50 Kruununhaka kuultuaan tasavallan presidentin
kansliaa tai valtioneuvoston kansliaa sen mukaan, minkä tahon suojaamiseksi
alue on perustettu, ja kieltoalueella EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto tai EFP30
Kilpilahti kuultuaan sisäministeriötä. Liikenteen turvallisuusvirastolla on ilmatilan
jäsentämiseen ja käyttöön liittyviä viranomaistehtäviä ilmailulain (864/2014) 109
§:n nojalla ja se valvoo lennonvarmistuspalvelun tarjoajia. Ilmailulain 109 §:n
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa ilmatilan käytön ja jäsentämisen
periaatteet sekä antaa tarkempia määräyksiä ilmatilan turvallisesta, tehokkaasta
ja joustavasta käytöstä. Aluevalvontalain (195/2015) 23 §:n nojalla Liikenteen
turvallisuusvirasto toimii aluevalvontaviranomaisena toimialallaan. Näin ollen on
perusteltua, että Liikenteen turvallisuusvirasto toimii lupaviranomaisena
kieltoalueille lennettäessä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lupaa ei vaadita, jos kyseessä on
kieltoalueella EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto tai EFP30 Kilpilahti sijaitsevan
laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä
ilmailu.
5 § Rajoitusalueet
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että rajoitusalueiden määrittelyt
siirrettäisiin 5 §:stä liitteeseen 2. Kyseessä on tekninen muutos.
8 § Tilapäiset erillisvarausalueet
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että tilapäiset erillisvarausalueet
esitettäisiin liitteessä 3. Kyseessä on tekninen muutos.
Kieltoalueet, rajoitusalueet ja tilapäiset erillisvarausalueet esitettäisiin asetuksen
liitteissä, joista ilmenisivät alueiden koordinaatit. Voimassa olevan asetuksen
liitettä muutettaisiin siten, että se olisi liite 1. Liitteessä 1 määritettäisiin
kieltoalueet. Lisäksi liitteessä 1 esitettäisiin karttakuvat nyt perustettavista
kieltoalueista.
Liitteessä
2
määritettäisiin
rajoitusalueet.
Liitteessä
3
määritettäisiin tilapäiset erillisvarausalueet.

