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Lausunto ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian (NAVSUR) 
päivittämisestä 

 
Suomen ilmailuliitto toteaa, että strategian päivitys on laadittu pääosin kaupallisen 
ilmailun ja palveluntarjoajan tarpeita ja tavoitteita arvioiden. Luonnostekstissä 
viranomainen ei ole ottanut millään tavalla kantaa valvomattoman ilmatilan sekä 
valvomattomien lentopaikkojen kehittämistä käsitteleviin otsikoihin (5.-5.4.) 
Ilmailuliitto esittää näin ollen kehittämistyötä koskevia näkökohtia, jotka tulisi huomioida 
lentoturvallisuuden säilyttämiseksi sekä harrasteilmailun toimintaedellytysten 
turvaamiseksi. 
 
Valvomattoman ilmatilan menetelmien osalta tulee tutkia myös E-ilmatilaluokan käyttöä. 
Menetelmien kehittäminen ei saa johtaa laitejärjestelmävaatimusten lisääntymiseen ja 
sitä kautta esim. vanhemman tai ilman sähköä tuottavaa järjestelmää olevien ilma-
alusten syrjäyttämiseen valvomattomassa ilmatilassa välillä 150m AGL- FL 95. 
 
5. IFR-menetelmät valvomattomaan ilmatilaan ja lentoasemille, joissa ANS-palvelu 
on kiinni 
Strategiassa mainitut tavoitteet tuoda IFR-liikenne lähestymismenetelmineen 
mahdollisesti alakorkeuksiin valvomattomaan ilmatilaan ja korpikentille vaatii pohdintaa/ 
tarkastelun lentoturvallisuuden ylläpitämisestä ja varmistamisesta. 
 
Kaupallisen (ja sotilaallisen) ilmailun kehityksessä on taattava harraste- ja yleisilmailulle 
alakorkeuksille toiminnan edellyttämä ilmatila. Kehitystyössä on pidettävä mukana myös 
harrasteilmailun käytettävissä olevien menetelmien kehittäminen. 
 
ANS-palvelun ollessa kiinni, toiminnan edellyttämät tietojärjestelmät on valittava siten, 
että ne soveltuvat myös harrasteilmailun jo olemassa oleviin järjestelmiin (ks. kohta 9.2.) 
 
5.1 Pins-menetelmät helikoptereille 
Ilmailuliitto tukee tällaista kehitystä. Kun menetelmiä kehitetään valvomattomille 
lentopaikoille, on niiden suunnittelussa otettava huomioon lentopaikan 
toimintaedellytysten säilyminen mm. sijoittamalla mahdollinen alkulähestymisreitti ja 
loppulähestyminen suuntaan, joka ei estä pilven alla VFR-sääntöjen mukaisesti 
tapahtuvaa toimintaa lentopaikalla.  
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5.2 Valvomattoman ilmatilan IFR-reittiverkosto helikoptereille 
Lentoturvallisuuden takaamiseksi matalien korkeuksien IFR-lennot tulisi tapahtua niin 
korkealla, että niiden alapuolella on tilaa mahdolliselle VFR-liikenteelle. 
Alhaisten korkeuksien IFR-liikenne saattaisi olla turvallisinta kanavoida omiin 
käytäviinsä, jotka aktivoidaan liikenteen aikana. Tällainen aktiivinen käytävä tai siinä 
oleva yksittäinen ilma-alus olisi muiden väistettävissä reaaliaikaisessa 
tietojärjestelmässä esitettynä. Tämä edellyttää kattavaa tiedonsiirtoverkkoa ja 
sanomastandardia kaikkien samassa ilmatilassa operoivien välillä. 
 
5.3 IFR-menetelmät valvomattomille lentoasemille ja 
5.4 IFR-menetelmät pienlentopaikoille 
Ilmailuliitto tukee tällaista kehitystä. Menetelmien suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
harrasteilmailun jo olemassa olevat laitejärjestelmät ja niiden kansainvälinen kehitystyö. 
IFR-lähestymisten tulee päättyä niin aikaisessa vaiheessa riittävän korkealla, että näe ja 
väistä -mahdollisuus toteutuu IFR/VFR-liikenteen välillä. Tämä edellyttää aivan uusia 
valmiuksia mm. sään havainnoimiseksi ja tietojen välittämiseksi reaaliaikaisesti. 

 
6. Miehittämätön ilmailu 
Miehittämätön ilmailu ja sen ratkaisut ovat NAVSUR-luonnoksen mukaan työn alla. Se 
kasvattaa liikennettä ja täyttää ilmatilaa alhaalta päin. Toiminnan pelisääntöjen ja 
säädösten laatiminen on vielä alkutekijöissään. Niiden aikaansaaminen on 
miehittämättömän ilmailun seuraava ja lentoturvallisuuden sekä sujuvuuden kannalta 
ensimmäinen ja kiireellisin vaihe. 
 
Miehittämätön ilmailu saattaisi olla turvallisinta kanavoida omiin käytäviinsä, jotka 
aktivoidaan liikenteen aikana. Tällainen aktiivinen käytävä tai siinä oleva yksittäinen 
ilma-alus olisi muiden väistettävissä reaaliaikaisessa tietojärjestelmässä esitettynä. 
Tämä kuten aiemminkin mainitut seikat edellyttävät kattavaa tiedonsiirtoverkkoa ja 
sanomastandardia kaikkien samassa ilmatilassa operoivien välillä. 
 
Samanaikaisesti harraste- ja yleisilmailun vapautta ei tule tarpeettomasti ja 
perusteettomasti rajoittaa. Tietojärjestelmien ja niissä toimivien sovellusten tulisi 
erityisesti VFR-liikenteessä perustua jo olemassa oleviin laitteisiin, kuten taajuuksia 
käsittelevässä kappaleessa mainitaan. Uudet järjestelmät ja niiden vaatimat erilliset 
laitteet eivät saa perusteettomasti nostaa kustannuksia. Tämä edellyttää rohkeutta 
tehdä jopa kansallisia poikkeuksia mm. alhaisten liikennemääriemme ja erityisten 
olosuhteidemme vuoksi. 
 
Perinteisen lennokkitoiminnan ja drooni-maailman kautta tulleen uusimman 
harrastemuodon FPV:n säätely tulee eriyttää kaupallisesta/sotilaallisesta 
miehittämättömästä ilmailusta.  
 
Luku 9.2. Ilmailun radionavigoinnin taajuudet 
Ilmailuliitto huomauttaa, että esitetty toisiotutkataajuudella 1090 MHz toimiva rajapinta 
paikannus- ja tunnistetiedon välittämiseksi ei ole ainoa mahdollisuus. 
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Mahdollisia rajapintoja ovat ainakin: 
- 978 MHz Universal Access Transceiver, käytössä USA:ssa 1090ES rinnalla  
-1090 MHz Mode S Extended Squitter (esityksessä) 
- VDL Mode 4, käytössä Ruotsissa 
 
Esityksestä puuttuu tieto vaihtoehdoista ja asia on esitetty kuin valinta olisi jo tehty. 
Ilmailuliitto esittää, ettei ainoaksi mahdolliseksi tekniseksi rajapinnaksi tule nopealla 
aikataululla nimetä 1090ES:aa, vaan sen tilalle tai ohella tulee harkita ainakin 978 UAT  
-taajuudella toimivia valmiita laitejärjestelmiä, joita on jo käytössä mm. USA:ssa. Tehtyä 
tuotekehitystä tulee hyödyttää myös Euroopassa. 
 
Ilmailuliitto kaikkien ilmailulajien kansallisena edunvalvojana kannattaa ilmailun 
modernia kehitystä ja Suomen kulkemista aallon harjalla siinä. Kehityksessä on 
kuitenkin huomioitava kaikkien ilmailun muotojen toimintaedellytysten turvaaminen sekä 
taattava lentoturvallisuuden säilyminen. Se tarkoittaa erilaisia vaatimuksia suuren 
kansainvälisen lentoaseman läheisyydessä kuin harvemman liikenteen Pohjois- ja Itä-
Suomessa. 
 
Ilmailuliitto katsoo, että NAVSUR-strategian päivittäminen tarkoittaa ensisijaisesti ja 
kiireellisimpänä  (Estetaso -> VFR-liikenne -> IFR-liikenne -> miehitetty/miehittämätön 
ilmailu) rajapintojen vaatimusten arvioimista sekä määrittelyä.  
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