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Yleisilmailulla tarkoitetaan kaikkea 
muuta ilmailua kuin kaupallista 
ilmakuljetusta ja lentotyötä.
Huom. Tässä katsauksessa 
yleisilmailua ja lentotyötä käsitellään 
yhtenä luokkana.

Harrasteilmailulla tarkoitetaan 
purje-, moottoripurje-, ultrakevyt-, 
autogiro- ja 
kuumailmapallolentämistä, riippu- ja 
varjoliitämistä sekä 
laskuvarjourheilua.

Tässä katsauksessa ei ei käsitellä 
riippu- ja varjoliitämistä eikä 
laskuvarjourheilua.

Onnettomuuslistaus Liikennefaktassa
Onnettomuudet & vakavat 
vaaratilanteet

https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/onnettomuudet-ja-vakavat-vaaratilanteet-suomessa-tai-suomalaisessa-ilmailussa
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Kuolleet 
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Vakavat 
vaaratilanteet

Vakavat vaaratilanteet Liikennefaktassa
Onnettomuudet & vakavat vaaratilanteet

https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/onnettomuudet-ja-vakavat-vaaratilanteet-suomessa-tai-suomalaisessa-ilmailussa
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Yleis- ja harrasteilmailun ”tason 2” tapahtumatyypit 
(23.5.2022 mennessä)
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Yleis- ja harrasteilmailun ”tason 2” tapahtumatyypit 
(23.5.2022 mennessä)
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Yleis- ja harrasteilmailun ”tason 2” tapahtumatyypit 
vertailu vuosittain tammi-toukokuu-ajanjaksoilta
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Muut 
tapaus-
tyypit yleis-
ja harraste-
ilmailussa 
2013-
5/2022

Tason 3 tapausten 
määritelmät löytyvät 
Suomen ilmailun 
turvallisuus-
ohjelmasta:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne
/ilmailu/suomen-ilmailun-
turvallisuusohjelma

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/suomen-ilmailun-turvallisuusohjelma
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Yksityisen yleisilmailun ja 
harrasteilmailun raportointi
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Just Culture – oikeudenmukainen 
turvallisuuskulttuuri
” toimintakulttuuri, jossa käytännön 
ilmailutehtävissä toimivia henkilöitä 
tai muita henkilöitä ei rangaista 
toimista, laiminlyönneistä tai 
päätöksistä, jotka ovat näiden 
kokemuksen ja koulutuksen 
kannalta oikeasuhteisia, mutta 
jossa ei suvaita törkeää 
huolimattomuutta, tahallisia 
rikkomuksia ja vahingollisia toimia”

- Tietoja ei saa käyttää syyllisyyden tai 
vahingonkorvausvelvollisuuden osoittamiseen tai muihin 
tarkoituksiin kuin ilmailun turvallisuuden ylläpitämiseen tai 
parantamiseen

- Jos havaitsee just culture-periaatteen vastaista toimintaa -> 
Traficom käsittelee valitukset

- Raportoijan suoja & anonymisointi: 
- Ilmoituksia ei luovuteta esim. medialle. Suomessa 

poikkeamatieto on määritelty julkisuuslain 24 § kohdan 8 
mukaiseksi salassa pidettäväksi tiedoksi. 

- Ilmoituksista poistetaan tunnistetiedot, joiden perusteella 
ilmoittajan tai tämän organisaation voi tunnistaa

Ilmailulaki & EU:n poikkeama-asetus 
376/2014

Lentoturvallisuusilmoituslomakkeet & usein kysytyt kysymykset

Suuri 
raporttimäärä 

kertoo 
hyvästä 

turvallisuus-
kulttuurista

N. 1% 
tapauksista 

lentoturvallisuus 
merkittävästi 
vaarantunut

Tutustu Traficomin
Turvallisuuskulttuuri-
sivustoon sekä tammikuun 
2022 webinaarin
tallenteeseen!

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-vaaratilanteista-ja-poikkeamista-ilmoittaminen
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/turvallisuuskulttuuri-ja-muut-kulttuuriset-elementit-ilmailun-arjessa
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/turvallisuuskulttuuri-sms-tyon-osana-mita-se-traficomin-webinaari


Liikennefakta

 Vuosineljänneksittäin 
päivitettävä katsaus 
turvallisuustilanteeseen

 Päivittyvät raportit

 Onnettomuudet & 
vakavat vaaratilanteet

 Ilmatilaloukkaukset

 Lintutörmäykset

 Purjelennon poikkeamia 
(päivitys toistaiseksi 
keskeytetty)
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https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu
https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/onnettomuudet-ja-vakavat-vaaratilanteet-suomessa-tai-suomalaisessa-ilmailussa
https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/ilmatilaloukkaukset
https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/lintutormaykset
https://www.liikennefakta.fi/fi/turvallisuus/ilmailu/yleis-ja-harrasteilmailun-poikkeamailmoitukset


Turvallisuustiedotteet

Tietoa turvallisuuteen liittyvistä 
ajankohtaisista asioista ja 
Traficomin havaitsemista 
trendeistä

Säännöllisesti: 
Talvitoimintatiedote yleis- ja 
harrasteilmailijoille

Kaikki löytyvät täältä

Liity postituslistalle kuten 693 
henkilöä on jo tehnyt! (samalla 
sivulla myös muut ilmailun 
uutiskirjeet)
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https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-turvallisuustiedotteet
https://uutiskirjeet.traficom.fi/


Kiitos
Kysyttävää? Ota yhteys 
lentoturvallisuus@traficom.fi


