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Matalalentoverkosto
• Matalalentoverkostossa navigointi perustuisi satelliittipaikannukseen ja se 

koostuisi kahdesta toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta, reittiverkostosta ja 
lähestymismenetelmistä

• Vastaavia hankkeita toteutettu muutamassa Euroopan valtiossa ja useissa 
on vastaavia hankkeita kehitteillä. Yleistä kansainvälisesti hyväksyttyä 
konseptia ei ole, mutta Eurocontrol on julkaissut kaksi 
turvallisuusvaikutusten arviointia

• Konseptin pääkäyttäjiksi tunnistettu FinnHEMS, Puolustusvoimien ilmailu, 
ja Rajavartiolaitos

• Keskeinen hyöty: Merkittävä vaikutus valtakunnalliseen huoltovarmuuteen 
ja turvallisuusinfraan
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Selvitys

• Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa matalalentoverkoston perustamisen 
edellytyksiä Suomeen ja mitä vaikutuksia perustamisella olisi. 
Selvityksessä on tarkasteltu matalalentoverkoston soveltuvuutta sekä 
nykyiseen että tulevaisuuden toimintaympäristöön, verkoston eri 
toteuttamisvaihtoehtoja, verkoston aiheuttamia muutostarpeita 
säädösympäristöön sekä sen kustannusvaikutuksia. Selvitystyö on tehty 
yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), sisäministeriön (SM), 
sosiaali- ja terveysministeriön (STM), puolustusministeriön (PLM), 
Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom), Puolustusvoimien, Ilmavoimien, 
Maavoimien ilmailun, Rajavartiolaitoksen, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 
Oy:n ja FinnHEMS Oy:n kanssa. Selvitystä on ohjannut LVM:n asettama 
ohjausryhmä ja selvitystä valmisteli työryhmä.
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Tausta
• LVM järjesti joulukuussa 2018 keskustelutilaisuuden ilmailun 

matalalentoverkoston perustamisesta Suomeen. Keskustelu 
pohjautui Vartiolentolaivueen, Maavoimien esikunnan ja 
FinnHEMS Oy:n toukokuussa 2018 tekemään esitykseen 
Liikenteen turvallisuusvirastolle.

• Vuonna 2019 määriteltiin Air Navigation Services Finland Oy:n 
(nykyisin Fintraffic Lennonvarmistus Oy, edempänä Fintraffic) 
johdolla matalalentoverkostoa ja sen hyötyjä ja tarvetta. 
Määrittelyyn osallistuivat puolustusministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmavoimat, 
Liikenne- ja viestintävirasto, Maavoimat, Rajavartiolaitos, 
FinnHEMS Oy ja Air Navigation Services Finland Oy
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Tausta
• Selvitystä varten liikenne- ja viestintäministeriö antoi 18.6.2020 

asettamispäätöksen matalalentoverkoston valmistelusta 
vastaavan ohjausryhmän asettamisesta.

• Hankkeesta valmistui väliraportti ja sen lausuntokierros 
järjestettiin maaliskuussa 2021. Väliraportti 
sisälsi eri skenaarioita. Lausuntojen perusteella hankkeen 
ohjausryhmä päätti skenaarion johon lopullinen selvitys 
keskittyy. Väliraportin kuvattiin konseptin toteutustavalle tietyiltä 
osin vaihtoehtoja: Navigaatiospecifikaatio, verkoston 
toteuttaminen asteittain/kokonaisuutena, rajaus 
viranomaiskäyttöön, verkoston julkaisu, reittien rajaus 
helikopterikalustolle, lähestymismenetelmät kiinteäsiipisille ja/tai 
helikopterikalustolle
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Tausta, keskeiset huomiot väliraportista
• Hankkeen selvitystyötä kannatettiin
• Ei yhtenäistä näkemystä rahoitusmalleista ja kustannusten 

jaosta
• Yhteensovittaminen miehittämättömän ilmailun kanssa
• Ei tule rajoittaa muita ilmatilankäyttäjiä
• Tuulivoimalat ym. matalailmatilan kehitykseen vaikuttavat tekijät 

pyrittävä kuvaamaan
• Reittiverkoston julkaisu AIP:ssa
• Ilmailulain mahdollisten muutosten vaikutus hankkeeseen. 

Menetelmien ja vastuiden oltava selkeitä
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Lopullinen selvitys

Lopullinen selvitys julkaistiin 22.9.2021. Matalalentoverkoston 
toteutustavalle tunnistettiin eri vaihtoehtoja. Verkosto on 
mahdollista suunnitella vain viranomaiskäyttöön, täysin avoimeksi 
erilaisille käyttäjäryhmille tai osittain avoimeksi. Lisäksi 
vaihtoehtona on suunnitella verkosto yksinomaan helikoptereille 
tai sekä helikoptereille että lentokoneille. Verkoston toteuttaminen 
on mahdollista asteittain tai kokonaisuutena sekä reittien että 
lähestymismenetelmien osalta. Konseptin toteutukselle täten 
tunnistettiin useita erilaisia mahdollisuuksia.
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Matalalentoverkoston tarkoituksenmukaiseksi toteuttamistavaksi 
nähtiin lähestymismenetelmien suunnitteleminen tapauskohtaisen 
tarpeen mukaan joko yksinomaan helikopterikalustolle tai sekä 
helikopterikalustolle että kiinteäsiipisille ilma-aluksille. Verkostoon 
kuuluvien lähestymismenetelmien julkaiseminen ratkaistaisiin 
tapauskohtaisesti käyttäjien tarpeet ja vaatimukset sekä tekniset 
reunaehdot huomioiden. Reittiverkoston toteuttamiseksi nähtiin 
tarkoituksenmukaiseksi rajata käyttö ainoastaan 
helikopterikalustolle ja julkaista reittiverkosto vain 
viranomaiskäyttöön. Yksinomaan helikopteritoimintaan tarkoitetut 
reittisegmentit toteutettaisiin perustuen navigaatiospesifikaatioon 
RNP 0.3 (RNP, Required Navigation Performance) tai tarpeen 
vaatiessa sovellettaisiin navigaatiospesifikaatiota RNP 1. 
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Alailmatilan kehittyminen
• Suomessa alailmatilaan kohdistuu tällä hetkellä useita muutoksia. 

Voimakkaasti kasvava miehittämätön ilmailu ja mahdollinen 
matalalentoverkosto yhteensovitettava jo alailmatilassa toimivien 
ilmatilakäyttäjien kuten yleisilmailun kanssa. Määriteltävä ilmatilankäytön 
periaatteita sekä prioriteetteja. Dynaaminen ilmatilanhallinta myös 
alailmatilassa mahdollistaa viranomaistoiminnan, miehittämättömän 
ilmailun, yleisilmailun ja ilmatilavaraukset.

• Myös yleisilmailutoimijat osoittaneet kiinnostusta matalalentoverkostoon, 
mutta negatiivisena nähdään mahdolliset ilmatilaan kohdistuvat rajoitukset 
tai vaatimukset

• Toiminnan vilkastuminen alailmatilassa asettaa haasteita myös 
ilmaliikennepalvelulle

6.10.2021 Esittäjän ja esityksen nimi  |  Julkisuus 9



Turvallisuusvaikutusten arviointi
• Turvallisuusvaikutusten arvioinnissa käsiteltiin Eurocontrolin

julkaisemien kahden turvallisuustarkastelun keskeiset 
uhkatekijät siinä suhteessa, että muodostavatko ne hankkeen 
käyttöönotolle Suomessa kynnyskysymyksiä. Näiden 
Eurocontrolin määrittelemien uhkatekijöiden lisäksi työryhmä on 
tarkastellessaan selvitykseen valittua toteutusmallia ottanut 
huomioon mahdolliset kansalliset erityispiirteet ja uhkatekijät.

• Mikäli matalalentoverkosto päätetään toteuttaa, hankkeen 
edetessä käyttöönottovaiheeseen on tarpeellista tehdä 
turvallisuusvaikutusten arvioinnin osalta varsinainen 
käyttöönottotarkastelu eri toimijoita koskevien vaatimusten 
mukaisesti.
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Mitä seuraavaksi

• LVM: Matalalentoverkoston rahoitusvaihtoehtoja jatkoselvitetään
ennen mahdollista päätöstä verkoston perustamisesta .
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Kiitos,

Kysymyksiä?
Teppo Asanti, Head of ASM, 
Fintraffic, Air Navigation Services Ltd
teppo.asanti@fintraffic.fi
+358401626210
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