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Yhteenveto
Norjan hallitus on tehnyt strategian pienlentotoiminnan edellytysten ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Taustalla on havainto
pienlentämisen ja lentolupakirjojen määrien huomattavasta vähenemisestä sen jälkeen, kun Oslon alueen pienlento- ja
yleisilmailutoiminnan edellytykset ovat heikentyneet. Oslon Fornebun kenttä suljettiin 1998, yleisilmailun Rygge 2016 ja viimeistä
alueen pienilmailulle soveltuvaa kenttää Kjeller suunnitellaan suljettavaksi jo 2023. Ryggen kentältä on lennetty ⅓ Norj an yleisilmailun
suoritteista, eikä korvaavia ratkaisuja ole löytynyt.
Tilanne on lähes identtinen Suomen kanssa, kun valtakunnan ylivoimaisesti vilkkainta yleisilmailukenttää Helsinki-Malmia uhkaa
sulkeminen. Korvaavia vaihtoehtoja ei ole löytynyt ja vaarana on, että yleisilmailu vähenee ja ilmailun tulevaisuuden mahdollisuudet
jäävät hyödyntämättä.
Norjan parlamentti määräsi hallituksen ratkaisemaan yleisilmailun haasteet Oslon seudulla. Hallitus on ryhtynyt asiassa toimiin; tämä
strategiaraportti osoittaa, että pienilmailua myös pidetään maalle tärkeänä asiana. Strategian valmistelussa on havaittu, että
tulevaisuuden liikkuminen on murroksessa ja lentäminen on yhä tärkeämpi osa sitä. Lentäjien saatavuus ja uudet innovaatiot tulee
turvata vahvalla harrastuspohjalla.
Tämä raportti on käännös alkuperäisestä norjankielisestä strategiaraportista. Käännöstyön on tilannut Malmin lentoaseman ystävät ry.
ja sen toteutti Jarmo Röksä syyskuussa 2017. Käännös on käytettävissä esimerkkinä ja tukena Suomen pienilmailustrategian luomisessa.
Helsingissä 07.09.2017
Malmin lentoaseman ystävät (MLY) ry.
info@malmiairport.fi
Kääntänyt norjasta (nynorsk): Jarmo Röksä
Tekstin terminologian tarkistus & taitto: Pekka Aakko / MLY
Alkuperäinen Norjan hallituksen strategia löytyy verkosta:
https://www.regjeringen.no/contentassets/131c330f68b744d588152ac6c4702ee5/strategi-smafly.pdf
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ENGLISH SUMMARY
The Norwegian Ministry of Transport and Communications publish this strategy for general aviation
with small aircraft in Norway because pilots and flying clubs using small aircraft have come under
pressure in many different areas.
The scope of the strategy is limited to non-commercial, private flying for hobby- or recreational
purposes. The strategy highlights the activities, small aircraft pilots, relevant authorities, as well as
framework conditions concerning small aviation. Relevant organizations and authorities have been
involved in the work.
The strategy provides the historical background for the small aircraft activities in Norway from the
start in 1909 until today. The strategy presents information about different stakeholders and
authorities involved, and shows the level of activities regarding the number of memberships of
organizations, the registered number of small aircraft, as well as various licences and certificates.
General aviation with small aircraft plays a role in society in the areas of aviation, sports, culture,
voluntary work, tourism, defense, and in emergency readiness, search and rescue. Hobby and leisure
aviation with small aircraft is an asset to the community and this value can be increased. The
Government points to strategies for developing and strengthening the role of small aviation in the
society.
Access to areas where the aircraft can take off and land, is a precondition for the small aviation
activity. There are some challenges, especially concerning the airfield situation in the Oslo-area. The
Government wants to facilitate good access to landing sites for small aircraft.
Small aircraft also need access to airspace, and there are challenges related to capacity and restriction areas The Government believes there is a need to ensure
balanced access to the airspace.
The strategy document gives an overview of the regulations in the area of aviation and other areas affecting small aviation. Some of the concrete challenges for
small aviation are addressed such as licensing and approval of airfields, and weight limits for microlight aircraft. The Government points to strategies for future
regulatory work and other measures for general aviation in Norway.
The strategy addresses the environmental effects of small aircraft, including noise and pollution. The contribution from small aviation on the emissions of
greenhouse gases in Norway is calculated. The Government is of the opinion that the small aviation activity should cause as little climate and environmental
impact as possible.
Working with this strategy, the Ministry of Transport and Communications has gained insights into future opportunities of using small aviation for personal
transport, development of electric aircraft, and utilization of new technology to improve the safety of small aviation.
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1 JOHDANTO
Norjan ilmailu käsittää pääasiassa isoja toimijoita, jotka operoivat
kaupallisessa matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Mutta ilmailualalla toimii
myös pieniä toimijoita, jotka lentävät yksityisesti ei-kaupallisessa
tarkoituksessa. Pienilmailutoimijat ovat aikojen kuluessa joutuneet paineen
alle monilla alueilla.
Yksityislentäjien ja lentokerhojen pääsyä lentokentille on rajoitettu, heillä
on rajatumpi pääsy ilmatilaan, hallinto asettaa yhä korkeampia vaatimuksia
ja kustannukset ovat kohonneet, ilman, että kukaan on tarkastellut kaikkia
pienilmailutoiminnalle asetettuja vaatimuksia kokonaisuutena. Tässä
strategiassa paneudutaan haasteisiin, joita pienilmailutoiminnalla Norjassa
on ja ohjataan siihen, kuinka eri toimijat voisivat paremmin toimia niin, että
toimintaan suunnattua painetta voitaisiin laskea.

Strategian rajaus
Strategian aiheena on pienilmailutoiminta Norjassa. Liikenneministeriö rajaa
tarkastelun koskemaan ei-kaupalllista lentotoimintaa, joka tapahtuu
harrastus- tai virkistyspohjalta. Käsite yleisilmailu (General Aviation/GA)
kattaa kaiken siviililentotoiminnan paitsi reitti- ja charterlennot maksua
vastaan. Yleisilmailu käsittää sekä kaupallisen että ei-kaupallisen
lentoliikenteen. Käsite lentourheilu puolestaan ei ole niin laaja kuin GA,
mutta käsittää pienkoneiden lisäksi myös riippuliidon, liitovarjoilun,
laskuvarjohyppytoiminnan sekä pienoismallien/drone-lennätyksen. Tämä
toiminta on rajattu strategian ulkopuolelle.
Strategiadokumentti käsittää ei-kaupallisen pienilmailutoiminnan ja
yksityisen lentotoiminnan, jota harjoitetaan moottorilentokoneilla (ja
helikoptereilla), ultrakevyillä lentokoneilla (lentokone, jonka paino on alle
472,5 kg), purjelentokoneilla ja kuumailmapalloilla. Strategia käsittää
näiden ilma-alusten lentämiseen hyväksyttyjen lentäjien koulutuksen,
laskeutumispaikat, ilmatilan ja toiminnan infrastruktuurin, toiminnan
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sääntelyn ja talouden, yhteiskuntaroolin sekä toiminnan ympäristövaikutukset.
Harraste- tai virkistyslentotoiminta liitetään usein lentokerhoon, mutta sitä voivat harjoittaa myös koneita omistavat yksityishenkilöt. Strategiassa
annetaan yleiskuva pienilmailun toimijoista. Strategian tehtävänä on nostaa esille aktiviteetit, toimijat, toimintaa säätelevät hallintoelimet ja ne
toimintaraamit, jotka koskevat pienilmailua. On tarpeellista pohtia strategiaa, joka arvioi pienkonetoiminnan yhteiskunnallista roolia, pääsyä
laskeutumispaikoille ja ilmatilaan, ilmailun sääntelyä sekä ympäristövaikutuksia. Lähtökohtana on, että strategian ehdottamat toimenpiteet
voidaan toteuttaa olemassa olevien budjettiraamien mukaisesti.

Strategiatyö
Keväällä 2017 liikenneministeriö otti yhteyttä asianosaisiin virastoihin, toimijoihin ja järjestöihin ja kutsui heidät mukaan strategiatyöhön.
Ministeriö sai hyviä ehdotuksia. Norjan ilmailu-urheilujärjestö (NFL), lentokenttiä hallinnoiva Avinor [=vastaa Finaviaa] sekä Ilmailuhallitus
kutsuttiin mukaan strategian kirjoitustyöhön ja he he ovat antaneet laajan ja laadukkaan panoksensa strategian synnyttämiseksi.
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2 TAUSTA
[Kappaletta 2 ei ole käännetty johtuen sen taustoittavasta roolista lupien osalta. Graafit antavat yleiskuvan ilmailun kehittymisestä Norjassa.]

Kuva 2.1:
Aktiiviset lentolupakirjat Norjassa, trendi

Kuva 2.2:
Aktiiviset helikopterilupakirjat Norjassa, trendi
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Kuva 2.3:
Uudet lentolupakirjat Norjassa, trendi

Kuva 2.4:
Uudet helikopterilupakirjat Norjassa, trendi

7

NORJAN PIENILMAILUN STRATEGIA 2017

Kuva 2.5:
Lentojen määrä vuositasolla. Sininen on yleisilmailua (GA), keltainen koulutuslentoja ja oranssi yhteensä.
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3 PIENILMAILUN YHTEISKUNNALLINEN
ROOLI
Ilmailu-urheilutoiminnan hyötyä yhteiskunnalle on arvioitu TØI-raportissa
1111/2010 ”Norjan ilmailu-urheilu ympäristö: laajuus, haasteet ja
yhteiskunnallinen hyöty”, joka valmistui liikenneministeriön toimesta vuonna
2010. Raportti perustuu Norjan ilmailu-urheilujärjestön, Ilmailuhallituksen ja
Avinorin toimittamiin tilastotietoihin sekä AOPA Norwayn, EAA Chapter 572
Norwayn ja Kjeller Aero Senterin haastatteluihin.
Tässä strategiadokumentissa tarkastelemme, kuinka pienilmailu laajassa
merkityksessä antaa – tai voi antaa – arvoa ilmailualalle, urheilusektorille,
vapaaehtoistoimintaan,
matkailuun,
puolustussektorille
ja
pelastustoimintaan.
Valtio asettaa lähtökohdat pienilmailun taloudellisille raameille.
Pienilmailu voi saada entistä suuremman arvon, jos sille annetaan siihen
mahdollisuus. Toisaalta pienilmailutoiminta voi tietyissä tapauksissa rasittaa
yhteiskuntaa. Sekä melu, aluevaatimukset sekä vastaavat voivat vaikuttaa
ympäristöön ja ulkoisiin toimijoihin negatiivisesti. Tätä teemaa käsitellään
lähemmin luvussa 7.

3.1 TÄMÄNHETKINEN TILANNE
ILMAILUSEKTORI
Rekrytointi ja koulutus
Pienilmailun kenties merkittävin yhteiskunnallinen rooli on toimia porttina
monelle, joka on kiinnostunut lentotoiminnasta ja harkitsee uraa kaupallisen
lentotoiminnan parissa. Yksi NLF:n tavoitteista on, että ”kaikki, jotka
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haluavat harrastaa ilmailu-urheilua turvallisessa ja hyvässä ympäristössä, joka huomioi liikkumisen perusarvot, saavat siihen mahdollisuuden”.
Tämä on mahdollista saavuttaa ympäri maata kattavasti sijoittuvissa kerhoissa.
Kappaleessa kuvataan norjalaista lentäjäkoulutusta, jota voivat järjestää joko hyväksytty lentokoulu (Approved Training Organisation – ATO) tai
rekisteröity oppimispaikka (Registered Facility – RF). ATO on ilmailuhallituksen luokka- ja tyyppihyväksyntiä tekevä taho ja kouluttaa laajemmin
kuin RF, josta kirjainyhdistelmän lisäksi käytetään arkipuheessa termejä lentokerho tai lentokerhon koulu. RF:ien lupakäytänteet siirtyvät
kansallisista asetuksista (JAR-FCL) noudattamaan EU-säännöksiä (Part-DTO) vuonna 2018. Käytännössä päivän tarkastustoiminta siirtyy uuteen
järjestelmään ja DTO:t jatkavat yksityislentäjien tasokoulutusta niiden rajoitusten määrittämänä, joita Part-DTO säännöstö asettaa. Norjassa
toimii nykyisin 38 RF:aa.
Tämän jälkeen dokumentissa kuvataan lentokoulutuksen sisältöjä, joita ovat teoreettinen koulutus (meteorologia, navigointi, harjoitteet,
kommunikointi, operationaaliset proseduurit, lait ja säädökset, aerodynamiikka ja tekniikka) sekä käytännön lentokoulutus. RF:ien antama
koulutus lyhentää kaupallisen lentolupakirjan hankkimista vastaavalla ajalla ja toimii hyvänä pohjana liikennelentäjäkoulutukseen hakeutumiselle.

Uuden teknologian testaus ja innovointi
Toisin kuin kaupallinen lentotoiminta pienilmailu mahdollistaa koneen rakentamisen myös itsenäisesti ja koneen tyyppihyväksyntään on tehty
koneen tyyppihyväksyntää yksinkertaisempi hyväksymisprosessi. Arviolta 15% norjalaisista pienkoneista on harrasterakenteisia tai experimental –
lentokoneita.
Pienkonetoiminnan rooli innovaatioalustana on merkittävä, kun kokeillaan elektroniikkaa ja uusia toimintamekanismeja. Uusia tekniikoita
kokeillaan erityisen paljon itse rakennetuissa koneissa sekä ultrissa. Pienkoneiden rakentamisella on tärkeä rooli, kun kehitetään uutta teknologiaa
sekä kaupalliseen että sotilasilmailuun. Innovaatioroolin merkitys korostuu, koska ilmailulla on muutoin erittäin ankara sertifiointikäytäntö.

Rekrytointialusta teknologia- ja luonnontieteisiin
Pienilmailu tutustuttaa nuoria teknologiaan, koska pienkoneella lentäminen on konkreettinen toiminta, jossa esimerkiksi fysiikan tuntemus on
keskeisessä osassa. Esimerkiksi NTNU:ssa (Norjan teknillisen yliopisto) opiskelijoiden lentokerho on tiiviisti yhteydessä luonnontieteelliseen
tiedekuntaan. Toinen konkreettinen esimerkki on Bodöseen perustettu Newton Flight Academy, joka tutustuttaa lapsia ja lukiolaisia
luonnontieteisiin ja teknisiin aloihin mm. lentosimulaattorein sekä lentotoimintaan sidoksissa olevin oppimistehtävin. Bodön toiminnassa
paikallinen lentokerho on toiminnassa tiiviisti mukana ja toiminta on Boeingin tukemaa [toim huom. Norja on ostanut F-28 hävittäjiä ja Bodössä
on suuri Naton lentotukikohta, lienee vastakauppayhteistyötä].
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URHEILUSEKTORI
Lento- ja ilmailu-urheilun eri muodot opettavat harrastajilleen turvallisuusajattelua, materiaalituntemusta ja lentosäännöstöjen tuntemista sekä
yhteistoimintaa eri tahojen kanssa.
Jos lasketaan harrastajien kokonaismäärä, niin ilmaurheilu (sis. hyppytoiminnan, ja lennokkitoiminnan) on suurempi harrastajamäärillä mitatessa
kuin tanssi, koripallo, sulkapallo, nyrkkeily, sukellus, soutu ja ampumahiihto. Jo 14 vuotias voi aloittaa koululennot purjelentokoneella ja
kuumailmapallolla ja 16 vuotias voi aloittaa koululennot moottori- tai ultrakevyellä lentokoneella.
Kilpailutoiminta kehittää lentotaitoja, motoriikkaa ja kehittää kompetensseja niin, että se parantaa lentoturvallisuutta yleensä.

Oman arvon tunne
Pienilmailun ja ilmaurheilun erikoisluonne voi hyödyntää yhteiskuntaa laajemminkin, koska se kehittää harrastajansa mielikuvaa kokonaisuuksien
hallinnasta, turvallisuusajattelusta, kokemusten vaihdosta ja terveyden merkityksestä.

Lentourheilun saavutettavuus
Vaikka lentotoiminnassa asetetaan toimijalle tiukkoja terveyskriteereitä, Norjassa on tehty toimenpiteitä mm. purjelentokoneiden käytettävyyden
parantamiseksi rakentamalla vammaisilmailu-urheilijoille sopivia tekniikoita ohjaamoon. Saavutettavuushanke nimitettiin vuoden terveyspalkinnon
saajaksi vuonna 2012.

KULTTUURISEKTORI
Pienilmailulla on merkittävä rooli myös kulttuurihistoriallisten arvojen, kuten historiallisten lentokoneiden ylläpitämisessä. Ilmailuhistorian
säilyttämisessä vapaaehtoisten merkitys on suuri ja harrastajia näkyy mm. vuosittaisissa lentonäytöksissä ympäri maata.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Suurin osa pienilmailusta on vapaaehtoisten hoitamaa, jota harjoittaa 255 yleislento- ja ilmailu-urheilukerhoa ympäri maan. Toiminta on vaatinut
lukemattomia talkootunteja ohjaajilta, luottamushenkilöiltä, tekniseltä henkilökunnalta ja vastaavilta. Norjan urheiluliitto laskee, että
talkoopanoksen arvo toiminnassa on noin 3000 NOK/jäsen/vuosi.
Suurin vapaaehtoistyö laitetaan siihen, että pienilmailu olisi mahdollisimman saavutettava mahdollisimman monelle myös taloudellisesti.
Purjelentokoneiden ohjaustoiminta on järjestetty pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin, joka mahdollistaa nuorten suuremman osallistumisen
harrastukseen.
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Lentokerhot järjestävät myös hyväntekeväisyystoimintaa ja järjestävät lennätyksiä ja avointen ovien päiviä erilaisia erikoistarpeita omaaville
ryhmille ja suurelle yleisölle.

TURISMI- JA MATKAILUSEKTORI
Norja houkuttelee paljon ulkomaisia lentäjiä varsinkin naapurimaista. Norjassa on hyvä lentokenttäverkosto ja houkuttelevia matkakohteita.
Vuosittain Ranskasta ja Saksasta järjestetään useiden pienkoneiden kokoontumislentoja Norjaan. Turistit hyödyntävät norjalaisia palveluita kuten
hotelli- ja ravintola-alan palveluita. Norjalaiset lentäjät lennättävät turisteja myös mielenkiintoisiin ja vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.
Sääolosuhteiden ja maastonmuodostuksensa ansiosta Norja on erittäin houkutteleva maa edistyneemmille purjelentoharrastajille.

PUOLUSTUSSEKTORI
Puolustusvoimat on aina tehnyt yhteistyötä pienilmailun kanssa, joskin viime vuosikymmenen yhteistyö on ollut aiempaa vähäisempää. Yhteistyön
etuna on vastavuoroinen rekrytointiefekti ja tila- ja henkilöresurssien tehokkaampi yhteiskäyttö.

VALMIUSTOIMINTA, ETSINTÄ JA PELASTUS
Pienilmailulla on monia pelastusfunktioita, mm. NLF:llä on organisoitua etsintä- ja pelastustoimintaa, joka saa vuosittain taloudellista tukea
oikeusministeriöltä. NAKS Lentopalvelu on osa kansallista vapaaehtoista pelastustoimintaa.
NAKS suorittaa mm. seuraavia operaatioita:
•
•
•
•
•

pelastuslentoja hälytyskeskusten tai paikallispoliisin toimeksiannosta
kadonneiden menehtyneiksi epäiltyjen etsintä poliisin toimeksiannosta
yhteyslentotoimintaa pelastusalueelle (henkilökuljetuksia)
metsäpalovalvontaa ja sammutustoimintaa
muita yhteiskunnalle tärkeitä tehtäviä, joita paikallisilla kerhoilla saattaa olla

Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tuottaa yleishyödyllisiä palveluita yhteiskunnalle ja antaa mahdollisuuden hyödyntää jäsenten taitoja
vapaaehtoistoiminnan apuna laadukkaasti, turvallisesti, tehokkaasti ja parhaalla kalustolla sekä tiedottaa tästä toiminnasta viranomaisille ja
yleisölle.
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Ympäristövahingoista varoittaminen
Koska pienilmailijat operoivat monesti kaupallista toimintaa matalammilla lentokorkeuksilla, voivat lentäjät havaita maastossa/merellä
tapahtuneita onnettomuuksia tai öljykatastrofeja. Esimerkiksi merellä tapahtuvien öljypäästöjen ja öljyä päästävien laivojen valokuvaaminen voi
toimia viranomaisille apuna ympäristövahinkojen selvittämisessä. Ilmailijoilla on velvollisuus seurata kansainvälistä radioliikennettä ja välittää
tieto onnettomuuksista viranomaisille, mikäli vaarassa olevat eivät itse saa yhteyttä pelastuskeskuksiin.

TALOUDELLISET REUNAEHDOT
Lentokenttä ja lennonjohtotoiminta on viranomaisten rahoittamaa ja pienilmailu kattaa vain pienen osan käyttämistään palveluista, jotka toisaalta
on sopeutettu kaupallisen lentoliikenteen tarpeisiin. Avinor kattaa pienilmailun kustannukset kentillä ja ilmatilassa kaupallisesta lentoliikenteestä
perittävillä muilla maksuilla ja kaupallisilla tuloilla.
Pienkoneet (alle 2000 kg lentoonlähtöpaino) maksavat pääsääntöisesti Avinorin kaikkiin kenttiin (Oslon kenttää lukuun ottamatta) oikeuttavan
lentokenttämaksun vuosi- tai viikkokortteja lunastamalla. 2016 näiden korttien yhteenlaskettu myynti oli 1,1 MNOK (118 KEUR). Pienilmailu käyttää
Avinorin lennonvarmistuspalveluita siellä, missä ilmatila on valvottua tai lentotiedotusalueilla (AFIS). Avinorilla ei ole täyttä kuvaa pienilmailun
aiheuttamista kokonaiskustannuksista, koska pienkoneliikennettä ei eroteta erikseen kokonaislentomäärästä, mutta kokonaislentomäärästä
allokoituna kustannukset ovat noin 140 MNOK (n 15 MEUR).
Suurimmalla osalla Avinorin kenttiä on omat hangaarit ja kerhotilat pienilmailutoiminnalle yleensä alueilla, joiden ei ole katsottu kiinnostavan
kaupallisia toimijoita. Lentokentillä oleviin tiloihin ei ole pääsyä turvallisuussyistä henkilöillä, joilla ei ole suoraa yhteyttä itse lentotoimintaan.
Lennonvarmistustoiminnan kustannukset olivat 1,2 MNOK (120 KEUR), joka on noin 0,9 % lentohallituksen kokonaismaksutuloista.

3.2 HAASTEITA
Ilmailusektori
Lentäjien määrä on laskussa. PPL(A) lentäjien määrä on laskenut runsaasti viime vuosina, 19% kun LAPL(A) lentäjät lasketaan mukaan.
Purjelentäjien määrä on vähentynyt 34% kun taas ultrakevyiden lentokoneiden lentäjien määrä on kasvanut 73% samana aikana.
Jotta lentäjiä saataisiin lisää pienilmailun pariin, tarvitaan parempaa pääsyä maassa olevaan infraan ja ilmatilaan sekä parempaa säännöstöä.
Haasteet, jotka on mainittu luvuissa 4, 5 ja 6 ovat vakavimmat uhat ilmailun ja pienilmailun toimivuudelle tulevaisuudessa.
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Urheilutoiminta
Kunnalliset ja alueelliset päättäjät eivät tunne riittävästi ilmaurheilutoimintaa, kun päättävät urheilutoiminta-avustuksista. Kunnat ja läänit pitäisi
saada tiiviimmin mukaan pienilmailun vaatimien tilojen omistukseen.

Kulttuurisektori
Toisin kuin veneet ja laivat, kulttuurimuistolaissa ei ole määritelty lentokoneita suojelukohteiksi. Lentokoneiden ylläpidolta puuttuu samanlaiset
tukitoimet kuin merenkulun aluksilta. Lentokoneiden konservointi saa liian vähän tukea ja saattaa olla sattumanvaraista, mitä koneita ylipäänsä
suojellaan.

Vapaaehtoissektori
Vapaaehtoistoiminta on pienlentotoiminnan tukijalka. NFL:n mukaan pienlentotoiminnan pääsy tiloihin ja infrastruktuuriin ei ole riittävä verrattuna
siihen, mikä sen tarve on. Tämä voi vaikuttaa vapaaehtoistyömiljööseen vakavasti.

Turismi- ja matkailusektori
Monella kentällä on rajoitetut aukioloajat pyhäpäivinä. PFLY-korttia, joka antaa lentäjille mahdollisuuden käyttää kenttiä aukioloaikojen
ulkopuolella, ei ole markkinoitu ulkomaisille lentäjille eikä ohilentoon anneta lupia. Tämä rajoittaa Norjan vetovoimaa pienkoneiden kohdemaana.
Myös huoltotoimiin pääsy saattaa olla vierailijoille rajoitettua.

Puolustussektori
Puolustusvoimien ja pienilmailun yhteistyöpotentiaalia ei hyödynnetä täydellä teholla. Tämä koskee niin rekrytointia, tiedonvaihtoa paremman
lentoturvallisuuden saavuttamiseksi, harjoituksiin osallistumista sekä tilojen yhteiskäyttöä.

Pelastus- ja etsintätoiminta
NAKS lentopalvelun pelastustoimintaa sekä yksittäisten lentäjien velvollisuutta pelastustoimiin pitäisi tuoda esille paremmin, jotta sitä
käytettäisiin enemmän. Tiedotuksella on iso rooli.
Yhteistyötä aluepelastuslaitosten ja hätäkeskusten kanssa pitäisi syventää. Etsintään ja pelastukseen osallistuvien pienkoneiden pitäisi saada
samanlainen prioriteetti kuin muullakin pelastustoimijoilla on.
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Taloudelliset reunaehdot
Lennonvalvonta on sopeutettu kaupallisen lentotoiminnan eikä pienilmailun tarpeisiin. Pienkoneiden lentäjillä ei ole mahdollisuutta kattaa
lentokenttä- ja lennonjohtokuluja samalla tavoin kuin kaupallisilla toimijoilla. Nykyisin käytännössä Avinor kattaa pienilmailun aiheuttamat
kustannukset. Hallitus aikoo avata osat Avinorin toiminnasta kilpailulle, joka voi johtaa siihen, että Avinor on jatkossa haluttomampi kattamaan
pienilmailusta aiheutuneita kustannuksia.

3.3 STRATEGIA
Hallitus näkee pienkoneilla tapahtuvalla harrastus- ja vapaa-ajanlentotoiminnalla olevan yhteiskunnallista arvoa, josta on hyötyä monella
sektorilla. Arvoa voidaan kasvattaa, mikäli olosuhteista tehdään paremmat:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hallitus haluaa taata, että pienilmailu toimii jatkossakin luonnollisena porttina ammatteihin kaupallisen lentoliikenteen parissa.
Varmistaakseen rekrytoinnin ja koulutuksen hallitus haluaa myötävaikuttaa siihen, että pienlentotoiminnalla on ennustettavissa oleva
pääsy riittävään infraan niin ilmassa kuin maassa.
Jotta toiminta toimisi innovaatioalustana, on tärkeää, että säännökset mahdollistavat uuden teknologian kokeilun ja testaamisen
pienilmailussa
Hallituksen tavoitteena on ollut parantaa tekniikka- ja luonnontieteiden vetovoimaa kaikessa koulutuksessa, päiväkodeista tutkimukseen
ja työelämään. Hallitus haluaa parantaa olosuhteita, jossa ilmailua hyödynnetään alueena, jossa herätetään mielenkiintoa näitä aloja
kohtaan
Hallitus työskentelee ilmailu-urheilun näkyvyyden parantamiseksi ja vahvistaa kuntien ja läänien päättäjien tietämystä siitä, että ilmailuurheilua olisi kohdeltava samoin kuin muutakin urheilua tukipäätöksiä tehdessä
Hallitus painottaa, että ilmailuhistorian tallentaminen ja suojeleminen on tärkeää. Hallitus työskentelee ilmailun kulttuuriperinnön
säilyttämiseen tähtäävän kansallisen ilmailuhistorian suojelusuunnitelman toteuttamiseksi
Hallitus tunnustaa vapaaehtoistoiminnan arvon yhteisöjen rakentajana ja vahvistaa vapaaehtoistoiminnan kasvua ruohonjuuritasolla ilman
poliittista sääntelyä. Hallitus tunnustaa pienilmailun yhteiskunnallisen arvon.
Hallitus haluaa, että Norja on houkutteleva pienlentokoneiden kohdemaa
Hallitus kannattaa pelastus- ja palvelutoiminnan, puolustusvoimien ja NAKS Flytjenesten tiiviimpää yhteistyötä.
Hallitus tukee aloitetta tiiviimmästä yhteistyöstä pienilmailutoiminnan ja puolustusvoimien kanssa
Hallitus tutkii Avinorin kanssa erilaisia tulevaisuuden rahoitusmalleja pienilmailulle. Tämä sisältää mm. kartoituksen, kuinka
pienlentotoiminnan pääsyä lennonjohto- ja lentokenttäpalveluihin rahoitetaan muualla Euroopassa.
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4 PÄÄSY LASKEUTUMISPAIKOILLE
Laskeutumis- ja nousupaikat ovat ensisijaisen tärkeää pienilmailutoiminnan
kannalta.
Laskeutumispaikat
kattavat
valtiollisia
siviilija
sotilaslentokenttiä,
yksityisiä/kunnallisia
lentokenttiä,
pienempiä
lentokenttiä ja lentosatamia. Lisäksi on olemassa luonnonmukaisia
laskeutumispaikkoja maalla ja merellä koneille, jotka eivät vaadi suuria
alueita laskeutumiseen ja nousuun.

4.1. TILANNE NYT
Luvussa kuvataan lentopaikkojen määrää Norjassa, jossa on 69 luvanvaraista
lentokenttää, jotka ovat saaneet teknisen / operatiivisen hyväksynnän
toimia kenttänä Ilmailuhallitukselta. Lisäksi on 18 pienempää kenttää, joilla
ei ole tai jotka eivät tarvitse teknistä/operatiivista hyväksyntää. Lisäksi
helikoptereilla
on
luvan
saaneita
laskeutumispaikkoja.
Pieniä
laskeutumispaikkoja voi käyttää, mikäli niiden omistaja on antanut siihen
luvan. Lupakäytäntöjen ulkopuolisista laskeutumispaikoista ei ole virallisia
arvioita, mutta norskeflyplasser.no –verkkosivu on kerännyt tiedot kaikkiaan
119 laskeutumispaikasta.
Pienet kentät ovat suuressa määrin lentokerhojen tai kuntien ylläpitämiä.
Kappaleessa esitellään Norjan lentokenttiä ja niillä olevaa toimintaa.
Avinorin 45:stä kentästä, jokaiselle on pienkoneilla pääsy. Monella kentällä
kerho- ja pienkonetoiminnalle on omat alueensa ja pysäköintipaikkansa.
Kerhot
vastaavat
itse
omista
tiloistaan.
21
kentällä
on
moottorikonekerhotoimintaa ja 11 kentällä ultrakevytkerhotoimintaa.
2014 Avinor ilmoitti, että 37 kenttää voidaan hyödyntää ei-kaupallisissa
lennoissa myös julkisen aukioloajan ulkopuolella. Tämä tarjonta tunnetaan
nimellä PFLY. Näiden lentojen täytyy noudattaa visuaalisia lentosääntöjä
(VFR) päivänvalossa ja koneen sallittu kokonaispaino ei saa ylittää 2730
kiloa. Lennon päälliköllä on vastuu arvioida, voiko laskeutuminen tapahtua
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turvallisesti. Lentokenttiä ei aurata talvisin aukioloaikojen ulkopuolella. Oikeus koskee vain lentolupakirjan omaavia lentäjiä (ei ultrakevyitä
lentokoneita tai purjelentokoneita), mutta Avinor tarkastelee parhaillaan, josko käytäntöä laajennetaan.
Mittarilentäjät (IR/IFR) käyttävät pääsääntöisesti Avinorin kenttiä, koska muilta kentiltä puuttuu mittarilentoon tarkoitettu välineistö. 2016
suoritettiin kaikkiaan 35 000 nousua ja laskua motorisoiduilla pienkoneilla näillä kentillä. Noin 94% laskuista suoritettiin näkölentosääntöjen (VFR)
mukaan, kun 6% tehtiin mittarien avulla.
Avinorin kentillä on saatavana polttoainetta pienkoneille, mutta Avinor ei vastaa tankkaustoiminnasta tai vastaa polttoaineen hankinnasta.
[Seuraavaksi esitellään muidenNorjan kenttien tilanne pienilmailun kannalta. Rajaan kenttien läpikäymisen käännöksestä].

4.2. HAASTEITA
Vaikka Norjassa on paljon lentopaikkoja suhteessa väkilukuun, kokevat pienlentotoimintaa harrastavat tahot tilanteen vaikeaksi Kaakkois-Norjassa
(Oslon lähiseudut, jatkossa Östlandet). Syynä tähän on Kjellerin ja Ryggen kenttien epäselvä tulevaisuus ja kentät kattavat keskeisen Östlandetin
alueen. Alueen tärkein kenttä Fornebun sulkemisesta (1998) saakka on Gardemoen, joka vuonna 1992 tehdyn päätöksen mukaan on ensisijaisesti
varattu kaupalliselle lentotoiminnalle. Kentällä on kuitenkin tehty pieniä toimenpiteitä pienlentotoiminnan mahdollistamiseksi siinä määrin, kun
se ei rajoita kaupallista toimintaa. Gardemoenille (Oslon kenttä) laskuun tarvitaan erityinen laskeutumislupa (slot/aikaraami) ja pääasiassa
kenttää käyttää Gardemoenin lentokerho ja muutama lentokoulutustoimija.
Gardemoenin rakentamispäätöksen yhteydessä julkiselle vallalle annettiin tehtäväksi perustaa pienkonetoimintaan soveltuva kenttä Oslon alueelle.
Ilmailuhallitus aloitti suunnitteluprosessin ja muutama kenttä valittiin kehittämiskohteiksi, mutta esityksiin suhtauduttiin kielteisesti paikallisissa
päätäntäelimissä ja paikkaa korvaavalle pienkonekentälle ei löytynyt. Pienkonetoiminta Kjellerissa ja Ryggessa kasvoi tästä johtuen.
2016 tehtiin päätös puolustusvoimien käyttämän Kjellerin kentän alasajamiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Museovirasto ja
paikallisviranomaiset haluavat säilyttää osan kentästä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ja arviointiprosessi on kesken. Kevään 2017 käsittelyssä
Stortinget (parlamentti) selvitti, että Kjellerin kenttä vastaa kolmanneksesta kaikesta pienilmailutoiminnasta Norjassa ja totesi, että Kjellerin
kiitorata on pienilmailun käytössä vuoden 2023 loppuun saakka. Samalla hallitusta kehotettiin toimiin, jotta Oslon alueen pienilmailutoiminnalle
löydettäisiin pysyvä ratkaisu.
Tulevaisuusnäkymät pienilmailutoiminnalle Östlandetin alueella ovat haastavat. Pienilmailuyhteisö itse näkee parhaimpana vaihtoehtona rakentaa
pienkonekenttä Sörumin kuntaan Akershusin lääniin. NLF on aloittanut projektin esivaiheen suunnitteluprosessin asian selvittämiseksi.
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MAHDOLLINEN VALTION TUKI ÖSTLANDETIN INFRASTRUKTUURIIN
Kun Gardemoen –päätös tehtiin, Stortinget myönsi 50 miljoonaa kruunua uuden kentän rakentamiseen. Kun tämä hanke kariutui, varoja ohjattiin
olemassa olevien kenttien pienilmailutoimintaan. Tänä päivänä myönnetystä määrärahasta on jäljellä vielä 13 miljoonaa kruunua. Sen käyttöä
pohditaan yhdessä ilmailupiirien kanssa mahdollisen uuden kentän perustamiseen Östlandetiin.

Kulttuuriministeriön tuki
Veikkausvoittorahoja voidaan ohjata ilmailu-urheilun tukemiseen. Prosessi etenee siten, että kerho hakee rahoitusta kunnalta, joka priorisoi
hakemukset ja lähettää ne lääniin, jossa päätetään, mitä hanketta tuetaan veikkausvoittorahoin. Ministeriö ohjaa varat lääninhallitusten
jaettavaksi.
Vuodesta 2000 ilmailu-urheilua on tuettu 20 MNOK:lla veikkausvoittorahoista. Vuonna 2017 kahta hanketta on tuettu veikkausvoittovaroin.

Vesilentopaikat
Vesilentotoimintaan on liian vähän kenttiä ja osa luonnonkentistä on myöhemmin säännöstelty niin, ettei niille voi enää laskeutua.
Vesilentotoiminta on erittäin haavoittuvaa, mikäli vesilentopaikkojen määrä vähenee entisestään.

4.3. STRATEGIA
Hallitus haluaa mahdollistaa pienilmailulle hyvät lentokenttäolosuhteet. Erityisesti Östlandetin alueen [vastaa Suomessa pääkaupunkiseutua siis]
pienilmailun kentät on turvattava, sillä Ryggen siviililentokenttä suljettiin vuonna 2016 ja Kjellerin suunniteltu alasajo lähestyy. Hallitus haluaa
mahdollistaa jatkossakin vesilentotoiminnan.
•
•

Hallitus haluaa tuoda pienilmailun takaisin Ryggen kentälle. Puolustusministeriö on pyytänyt puolustusvoimia myötävaikuttamaan asiassa.
Hallitus haluaa selvittää, kuinka olisi parhaiten järjestettävissä pysyvä ratkaisu pienilmailulle Östlandetissa ja tulee esittämään ratkaisun
Stortingetille. Selvitys kattaa nollavaihtoehdon merkityksen toiminnalle.
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5 PÄÄSY ILMATILAAN
Ilmatila on fyysinen tila maan- tai merenpinnan ja avaruuden välissä.
Pienkoneilla täytyy olla mahdollisuus hyödyntää ilmatilaa. Ilmatila on
rajallinen resurssi, jota käytetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja
pienkoneiden ilmatilan käyttämiseen on joukko rajoituksia.

5.1. TILANNE TÄNÄÄN
Ilmailulaki säätelee ilmatilan käyttöä Norjassa kansainvälisten säädösten
mukaan ja Avinor harjoittaa lennonjohtotorneista tapahtuvaa
lennonjohtotoimintaa, lennonaikaista ohjausta, kauttakulkua ja operoi
kansallista ilmatilan valvontaa (navigointi, kommunikointi, valvonta).
Pienkoneet lentävät pääsääntöisesti visuaalisten lentosääntöjen (VFR)
mukaan, kun kaupallinen lentoliikenne käyttää mittarilentosääntöjä (IFR).

VALVOTTU JA VALVOMATON ILMATILA
Kappaleessa käsitellään ilmatilaa lentokenttien ja lähestymisalueiden
välittömässä läheisyydessä ja sitä, miten tiettyä liikennettä (kaupallista)
joudutaan priorisoimaan näillä alueilla ja kuinka aluetta hyödyntävien
pienkoneiden täytyy noudattaa pakollista ICAO-reittisuunnitelmaa.

MUITA RAJATTUJA ILMATILOJA
Muun muassa ilmaurheilutilaisuuksien johdosta tiedotetaan muita
lentäjiä kasvaneesta toiminnasta alueella.
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5.2. HAASTEITA
Vaikka suuri osa Norjan ilmatilasta on valvomatonta [G ilmatila] ja valvotuillakin alueilla on tehty toimenpiteitä ilmailu-urheilun
mahdollistamiseksi, NLF kokee, että pienilmailun pääsyä ilmatilaan on rajoitettu ja tämä on toiminnan suurimpia haasteita tänä päivänä. Muita
toimijoita priorisoidaan pienilmailun kustannuksella. Lennonvarmistus on pääsääntöisesti suunnattu kaupalliseen ja sotilaalliseen lentotoimintaan.
Myös pienilmailun hitaus muuhun liikenteeseen nähden asettaa haasteita ja pienkoneiden ohjaajat vaativat usein suurempaa huomiota
lennonjohtajalta tai lennontiedottajalta (AFIS). Pienkonetoiminta vaatii eri kentillä toisenlaista lähestymiskulmaa lennonvarmistukseen johtuen
erilaisista liikennemääristä.

RAJOITUSALUEET
Rajoitusalueet voidaan nähdä pienilmailutoiminnan rajoittamisena ja usein alue on tarvettaan suurempi. Kauempikestoisina nämä saattavat
rajoittaa pienilmailua merkittävästikin. Erityisen suuri vaikutus rajoituksilla on, mikäli ne ovat pienilmailun suosimilla laskeutumispaikoilla.
Rajoitusten merkitys on ajankohtaistunut dronejen lennättämisen kasvun myötä. Yleisilmailujärjestöt ovat ilmaisseet, että kynnystä
rajoitusalueiden määräämiseen täytyy nostaa ja toimintaa on arvioitava uudelleen. Ilmailuhallitus valmistelee uutta säännöstöä rajoitusalueiden
perustamiseen.
Lentokieltoalueiden lisäksi myös uusien kansallispuistojen ja suojelualueiden perustaminen saattaa asettaa haasteita pienilmailulle. Näistä lisää
luvussa 7.

5.3 STRATEGIA
Hallitus katsoo, että ilmatilaa täytyy säädellä eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Harrastus ja vapaa-ajanlentotoiminnalle täytyy varmistaa
pääsy ilmatilaan, mutta se täytyy kuitenkin priorisoida alemmaksi kuin muu hyötyliikenne.
•
•

•

Ilmailuhallitus valmistelee ilmatilapoliittisen kannanoton, joka selkeyttää niitä sääntöjä, joiden perusteella eri käyttäjäryhmiä
priorisoidaan ilmatilassa ja miten niille varataan tilaa.
Valvottu ilmatila ei saa olla suurempi laajuudeltaan kuin on tarpeellista
Lentokieltoaluetta säädettäessä hallinnon on huomioitava pienilmailun tarpeet niin hyvin kuin mahdollista
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6 LENTOTOIMINTOJEN SÄÄNTELY
Ilmailuturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat alaa säätelevät lait ja
asetukset. Ilmailusäädösten lisäksi pienilmailua säännöstellään myös muilta
aloilta.

6.1. TILANNE TÄNÄÄN
Eurooppalaiset säädökset ovat korvanneet suuressa määrin myös pienilmailun
kansallisen sääntelyn. Yhteiseurooppalainen sääntely on johtanut ankaraan
säännöstelyyn ja jossain määrin sitä leimaa ylisäännöstely.
Yleiseurooppalainen säännöstö kattaa lähes kaiken tavallisen lentotoiminnan
moottorikoneella, purjelentokoneella ja kuumailmapallolla. EASA:n liitteessä
osa ilma-aluksista on saanut poikkeuksen eurooppalaisesta sääntelystä ja niitä
säädellään kansallisesti kuten itse rakennetut ilma-alukset, historialliset
lentokoneet, kevytlentokoneet ja aiemmin sotilaskäytössä olleet
lentokoneet.

EASA:N TIEKARTTA YLEISEN LENTOTOIMINNAN SÄÄNTELEMISEKSI
EASA:ssa päätettiin vuonna 2012 säännellä yleisilmailua eri toimintojen
riskihierarkian mukaan (kuvio s 35). EASAn mukaan yleisilmailulla on
kaupallista lentotoimintaa huomattavasti alhaisempi turvallisuustaso.
Alimpana turvatasolla ovat lentäjät, jotka itse lentävät ja arvioivat itse omaa
riskiään ja ylimpänä, suojatuimpana, ovat ulkopuoliset maassa olevat
kolmannet osapuolet.
Työ on johtanut siihen, että säännöt ovat yksinkertaistuneet, kun on kyse ns.
ei-monimutkaisten
lentokoneiden
huollosta
1200
kg
maksimi
lentoonlähtöpainoon saakka. Operatiivisella tasolla säännökset vaarallisten
aineiden kuljetukseen (eli varapolttoaineen kuljetus) ja lisähapen käyttöön
ovat yksinkertaistuneet säännöstön avulla.
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YLEISILMAILUN JA ILMAILU-URHEILUN KANSALLINEN PROJEKTI
Ilmailuhallitus noudattaa EASAn säädöksiä omassa tiekartassaan (2016), jossa määritellään ”Yleisilmailun sääntely Norjassa tulevaisuudessa”.
Tiekartta on rakennettu viiden kantavan periaatteen ympärille:
•
•
•
•
•

Periaate olosuhteiden sopeuttamisessa
Delegoinnin periaate
Muiden kuin sääntöjen käyttäminen toimenpiteinä
Tasapainotetun lähestymistavan periaate
Riskipohjaisen sääntelyn perusajatus

Liikenneministeriö määräsi 2016 Ilmailuhallituksen laatimaan yleisilmailusäädökset siten, että kansallinen säännöstö noudattaa kansainvälistä
riskiarviointiin perustuvaa säännöstöä.

6.2 HAASTEET
Useat kansallisesti säädellyt asiat tulevat nyt siis kansainvälisten säännösten alaisiksi. Ilmailuhallituksen ja alan toimijoiden mielestä pienilmailua
koskevat säädökset on ylimitoitettu ja alaa pyritään ylisäännöstelemään.

LENTOKOULUJEN KÄYTTÄMIEN KENTTIEN HYVÄKSYMISKÄYTÄNNÖT
Yleiseurooppalaisen säännöksen perusteella koulut eivät voisi enää hyödyntää luonnollisia laskeutumispaikkoja toiminnassaan. Seurauksena tästä
on, ettei vesilentäjäkoulutus olisi mahdollista enää suurimmassa osassa maata.

LENTOPAIKKALUPAVAATIMUS
Yleisilmailujärjestöt kysyvät, onko lupavaatimus liian kategorinen, kun se määrittää kenttien, jotka eivät vaadi lupaa, viikoittaisen
laskeutumismäärän tarkkaan (12). Organisaatioiden mielestä Norjaan paremmin sopiva tarkastelu olisi vuosittainen keskimääräinen
laskeutumismäärä, jolloin sesonkilennätykset esimerkiksi jäätikölle talvisin olisivat mahdollisia (Ruotsissa vaatimus on 500 vuosittaista
operaatiota).
Ministeriön mukaan lupavaadetta tulee tarkastella yleiseltä tasolta siten, aiheuttaako toiminta – esimerkiksi lyhytkestoinen sesonkikenttä –
vaikkapa kohtuuttomia meluhaittoja lähiympäristölle. Lupakäytänteitä onkin tarkasteltavana kokonaisuutena.
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ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN PAINORAJA
Nykyisin ultrakevyiden koneiden suurin lentoonlähtöpaino on 472,5 kiloa kaksipaikkaiselle koneelle, jossa on varusteina pelastusvarjo ja radio.
Rajoitukset noudattavat osin kansallisia ja osin eurooppalaisia säädöksiä. Säännöstö on vanhentunut, koska se ei huomioi viimeaikaista teknistä
kehitystä ultra-segmentissä, jossa kevyemmät ja vähemmän luotettavat kaksitahtimoottorit on korvattu painavammilla ja luotettavammilla
nelitahtimoottoreilla. Tästä on seurauksena se, ettei nykykoneisiin voida asentaa niin paljoa passiivisia turvallisuuselementtejä kuin vanhempiin
koneisiin ja ylilastin vaara on ilmeinen.
Suomalaisen Trafin ehdotettua suurimman lentoonlähtöpainon kasvattamista EASA:ssa Ilmailuhallitus teki turvallisuusanalyysin, jonka perusteella
suositeltiin maksimipainon nostamista 600 kiloon. NFL, Europe Air Sports ja monet muut toimijat alalla ovat antaneet tukensa Ilmailuhallituksen
suositukselle.
EU-parlamentti on hyväksynyt kasvattamisen, mutta ministerineuvosto haluaisi pienempää painon kasvattamista. Päätöksiä tästä odotetaan 2017
loppuun mennessä.

ILMAILULÄÄKETIETEEN VAATIMUKSET
Sairauskohtaukset ovat aiheuttaneet monia lento-onnettomuuksia. Lentokyvykkyyden mittaaminen perustuu lääkärintarkastuksiin, joiden avulla
voidaan parantaa sairauskohtausten riskien havaitsemista lentäjillä. Erillistä työkalua tämän kyvykkyyden suoraan mittaamiseen ei ole olemassa.
Nykysäännöstö perustuu määräajoin toteutettuihin tarkastuksiin ja lentäjän itsearviointiin omasta lentokyvystään tarkastusten välillä.
Ilmailuhallitus harkitsee eurooppalaisten ja paikallisten säännöstöjen yksinkertaistamista.
Eurooppalainen säännöstö (LAPL) on johtanut siihen, että kevyemmissä moottoriluokissa (<2000 kg) terveysvaatimukset eivät enää ole niin tiukkoja
kuin ennen. Tarkastusten väliä on kasvatettu ja terveyskeskuslääkäreille on annettu lupa lääkärintodistusten kirjoittamiseen. Vain Norjassa ja IsoBritanniassa, Norjassa toistaiseksi koeluontoisesti, on mahdollistettu, että terveyskeskuslääkäri voi suorittaa näiden lentäjien terveystarkastuksen.

SÄHKÖISET ILMA-ALUKSET
Lentokoneiden sertifiointi ei ole seurannut viime vuosien teknistä kehitystä. Sähköisten lentokoneiden tarkastustoiminta ei ole niiden perusteella
mahdollista. Tämän johdosta markkinat eivät voi hyödyntää sähköisiä ilma-aluksia ja tämän teknologian yleistyminen on hidastunut.
Ilma-aluksiin, joita eurooppalainen säännöstö ei huomioi, Norja voi vapaammin laatia omat säädöksensä. Kansallinen sähköisten ilma-alusten sertifiointi
voi mahdollistaa sen, että sähköiset koneet voidaan ottaa käyttöön aikaisemmassa vaiheessa.
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ILMATILA
NFL:n mukaan ilmatilan käyttö ei ole joustavaa ja pienilmailun pääsyllä ilmatilaan on suuria haasteita. Ks. luku 5.

ILMAILUN ULKOPUOLISET SÄÄDÖKSET
Pienilmailua rajoittavat säännökset mm. puolustusvoimien suoja-alueiden ja erilaisten luonnonsuojelualueiden osalta sekä tullisäädökset mm.
omailmoitusten osalta.

6.3 STRATEGIA
Hallitus mahdollistaa sen, että kansalliset ilmailualan säännökset ovat linjassa eurooppalaisten säädösten kanssa. Myös muiden säännöstöjen tulee
ottaa pienilmailu huomioon.
•
•
•
•
•

Hallitus arvioi hallinnon yleisilmailua koskevia toimenpiteitä ja pohtii, miten hallintotoimi järjestetään tehokkaimmin ja
kansantaloudellisesti järkevimmällä tavalla
Hallitus varmistaa, että säännöstely noudattaa yleiseurooppalaista säännöstöä ja että säädökset on sovitettu niihin tarpeisiin, joita
pienlentotoiminnalla on ja sovitettuna uuteen teknologiaan
Hallitus työskentelee määrätietoisesti PAL II projektin edellyttämällä tavalla pienilmailun ja ilmailu-urheilun hyväksi
Ilmailuhallitus tarkastelee säännöstöä, joka rajoittaa, mitä kenttiä moottorilentokoulut voivat käyttää. Tämä suhteutetaan
yleiseurooppalaisiin säännöksiin (Declared Training Organisation, DTO) syksyllä 2017
Puolustusvoimien on tuotava omat sääntönsä helposti saataville yleisilmailun käyttöön. Tiedon saantia vahvistetaan ohjausta, malleja ja
verkkokoulutusta lisäämällä.
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7 PIENILMAILUN ILMASTO- JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Pienilmailulla on ympäristövaikutuksia. Pienkoneiden käyttö aiheuttaa
melua ja saastuttaa. Lisäksi käyttö aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.

7.1 TILANNE TÄNÄÄN
Lentomelun pääasiallinen lähde ei ole pienilmailu vaan suihkukoneet ja
helikopterit. Erilaisten (taitolennon) liikehdintöjen harjoitteluun käytetyt
pienkoneet aiheuttavat kuitenkin melua. Taitolento aiheuttaa
melupäästöjä,
mutta
se
tapahtuu
hyvin
rajatulla
alueella.
Ilmailuhallituksella ei ole tilastoja, mutta se tiedottaa saavansa ”varsin
paljon valituksia” pienilmailun aiheuttamasta melusta (GA-liikenne)
erityisesti kesäisin kauniin sään vallitessa. Pienkoneet lentävät alhaalla,
joten niiden ääni kuuluu maahan. Lisäksi suuri osa liikenteestä on samalla
alueella toistuvaa.
TÖI-raportti vuodelta 2010 nostaa meluongelman lisäksi esiin pienilmailun
lyijy- ja kasvihuonekaasupäästöt. Mitä tulee lyijypäästöihin, TÖI:n laskelmat
määrittelivät päästön suuruudeksi 150 kg vuonna 2009. Lyijy on
ympäristömyrkky ja on erittäin vahingollinen sekä ihmisille että eläimille.
Liikenneministeriön tiedon mukaan uusia laskelmia lyijypäästöistä ei ole
tehty. Polttoaineen ja moottoreiden kehitys on todennäköisesti kuitenkin
johtanut lyijypäästöjen vähenemiseen sitten vuoden 2009.
NFL
on
laskenut
kasvihuonepäästöt
perustuen
pienilmailuaktiviteettitilastoihin. Yleisesitys konetyypeittäin on esitetty
taulukossa 7.1. Laskelmat osoittavat, että yhteispäästöt vuodessa ovat
2 232 tonnia CO2-ekvivalenttia.
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Ympäristöministeriön laskelmien mukaan ilmailun kotimaan liikenteen päästöt norjassa olivat 1,4 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia vuonna 2015.
Yleisilmailu tuottaa siis 1,6 promillea (0.16%) ilmailun kaikista kasvihuonepäästöistä Norjassa. Pienkoneiden CO2 päästöistä peritään C02-maksua.
Lisäksi koneilta, joiden moottoriteho ylittää 750 W peritään NOx –maksua.
Kansallispuistojen yläpuolella minimilentokorkeus on 300 m (1000 jalkaa), normaalisti se on n 150 m (500 jalkaa). Yleistavoite on vähentää
moottoriliikennettä kansallispuistoissa, maisemasuojelualueilla ja luonnonsuojelualueilla. Tällä halutaan turvata luontokokemukset ja ulkoilu
ilman häiriöitä sekä huomioida eläimet ja linnut suojelualueilla.

7.2 HAASTEITA
Melu ja päästöt ovat yhteydessä moottoriteknologiaan ja polttoainevalintaan. Nopeampi uusien polttoaineiden käyttöönotto vähentää pienilmailun
päästöjä. Lentoliikenteen sähköistäminen antaisi suurimman vaikutuksen päästöjen ja melujen vähentämiseen. Avinor ja NFL ovat aloittamassa
pitkäaikaisen projektin, jonka tavoitteena on mahdollistaa pienilmailun käyttämien koneiden sähköistäminen. Avinorin infrastruktuuri mahdollistaa
hyvän testausympäristön sähkökoneiden testaamiselle. NFL ja Avinor tulevat ottamaan yhteyttä lentoyhtiöihin ja teollisuuteen kutsuakseen
kumppaneita projektiin.
Pienilmailun aiheuttaman melun määrästä on tarpeellista saada parempi yleiskuva.
NLF valittaa luonnonsuojelualueiden minimilentokorkeuden vaikeuttavan pienilmailua. Tietoa suojelualueiden lentokorkeudesta ei myöskään ole
merkitty alueen ilmailukarttoihin.

7.3. STRATEGIA
Hallitus varmistaa, että pienilmailun ympäristö- ja ilmastovaikutukset olisivat mahdollisimman pienet
•
•
•
•
•

Hallitus hinnoittelee pienilmailun aiheuttamat kasvihuonekaasujen ja muiden vaarallisten aineiden päästöt erilaisiin maksuihin, kuten
CO2-maksuun.
Hallitus harkitsee yleisilmailun ympäristöhaittoihin perustuvien ja lentokenttämaksujen differentioimista pienilmailulle, mikäli yleiset
toimenpiteet eivät vaikuta siihen
Hallitus tukee Avinorin aloitetta sähköisistä lentokoneista
Hallitus tukee Avinorin työtä tuoda biopolttoaineita Oslon ja Bergenin ohella myös muille kentille
Ilmailuhallitus pohtii voisiko aloitetta sähköisistä lentokoneista hyödyntää opetustoiminnassa Norjassa
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8 TULEVAISUUSNÄKYMIÄ
Strategiadokumentissa hallitus viittaa tärkeisiin edellytyksiin, joita
tarvitaan pienlentotoiminnan hyvien reunaehtojen varmistamiseksi
Norjassa. Strategiatyön ansiosta Liikenneministeriö on saanut ajatuksia
tulevaisuuden
mahdollisuuksista
ja
mahdollisista
innovaatioista
pienilmailussa. Tässä luvussa nostetaan esiin mahdollisuuksia, joita ei ole
hyödynnetty ja jotka voidaan tulevaisuudessa ratkaista teknologisen ja
yhteiskunnallisen kehityksen kautta.

PIENLENTOKONEET HENKILÖKULJETUKSESSA
Siitä hyödystä, joka pienilmailulla on henkilöliikenteessä, on keskusteltu
vain vähän Norjassa. Yksityiskoneiden ja helikoptereiden käyttö
henkilöliikenteessä on vähäistä ja vapaa-ajan lentotoiminta Norjassa on
lähinnä virkistystoimintaa, ei kuljetusta. Kun tarkastellaan esimerkiksi
USA:ta
ja
varsinkin
Alaskaa,
näemme,
kuinka
suuri
rooli
yleislentoliikenteellä voi olla kulkuvälineenä. Tiehen ja rautatiehen
verrattuna ilmailu vaatii vähemmän rakentamista ja infran ylläpitämistä.
Jotkut
kehityssuunnat
viittaavat
siihen,
että
tulevaisuudessa
lentotoiminnalla on suurempi rooli henkilökuljetuksessa kuin nykyisin. On
mm. osoitettu, että yksinkertaistetut mittarisäädökset lisäävät niiden
lentäjien määrää, joilla on mittaripätevyys (IR). Uudet tavat harjoitella
lisäävät turvallisuutta. Uudet turvavälineet, kuten pelastusvarjot,
jäänestoteknologiat ja uudet automaattiset laskeutumissysteemit
pienkoneille
vähentävät
pienkoneoperaattoreiden
riskejä.
Uudet
polttoainetehokkaat moottorit ja vähitellen käyttöönotettavat sähköiset
voimanlähteet
vähentävät
pienkoneen
käyttökustannuksia
henkilökuljetuksessa.
Jakamistalous on tullut ilmailuun ja jos olosuhteet luodaan sille otolliseksi,
voidaan luoda uusia tapoja hoitaa henkilöliikennettä ilmailun avulla.
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LENTOLIIKENTEEN SÄHKÖISTYMINEN
Kiinnostus sähköisiin lentokoneisiin on suurta niin Norjassa kuin ulkomailla. Sekä isot lentokonevalmistajat (Airbus ja Boeing) että pienet toimijat
kehittävät sähköisiä lentokoneita ja kehitystyö etenee nopeasti. Ensimmäiset sähköpienlentokoneet ovat jo markkinoilla ja ennen pitkää sellainen
tulee myös kaupalliseen lentoliikenteeseen. Ympäristö- ja ilmastohyötyjen lasketaan olevan suuria. Melutasoa voidaan todennäköisesti laskea
huomattavasti ja suorat lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt poistuisivat. Polttoainekustannus olisi murto-osa nykyisestä.
Mikäli kehitystyö onnistuu, nykyinen pienilmailu voidaan korvata suurimmaksi osaksi sähköisillä koneilla. Tämä aiheuttaa tarpeen rakentaa
infrastruktuuri tällaisten koneiden lataamiseksi. Avinor seuraa tilannetta tarkasti ja työskentelee, kuten luvussa 7 todettiin, NFL:n kanssa
pitkäjänteisesti sähköisten pienkoneiden tuomisesta Norjan ilmatilaan. Yksi projektin osatavoitteista on tuoda ensimmäinen sähköinen pienkone
Norjaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tätä konetta käytettäisiin ensisijaisesti esittelykoneena sekä koululennoissa. Avinor varmistaa, että
sähköiset koneet voivat käyttää sen kenttiä.

MUITA TEKNOLOGIATRENDEJÄ
Uusi viestintäteknologia tekee perinteisistä pienkoneoperaatioista turvallisempia. Edellytyksenä on, että teknologian käyttö mahdollistetaan
eurooppalaisessa ja norjalaisessa säännöstössä. Yksi edellytys tälle on, että Norja voi hyödyntää vapaita taajuuksia yleislentoliikenteen ADS-B
teknologiaan. Mikäli tämä mahdollistetaan eurooppalaisella tasolla, lentäjillä olisi reaaliaikainen pääsy säätietoihin, mikä puolestaan lisäisi
lentoturvallisuutta. Säästä johtuvat onnettomuudet ovat merkittäviä kuolemaan johtaneissa pienkoneonnettomuuksissa.
Pienkoneille ja muille toimijoille varattu ADS-B-taajuus mahdollistaa sen, ettei kaupalliselle liikenteelle varattu ADS-B –taajuus ylikuormitu ja
lennonvarmistuspalvelut saisivat paremman yleiskuvan siitä, mitkä operaatiot tapahtuvat valvotussa ja mitkä valvomattomassa ilmatilassa. Tämä
vähentäisi törmäysvaaraa ilmassa.
Vastaava teknologia mahdollistaa paremman tiedottamisen lentoesteistä lentäjille. Norjalaisten kehittämä sovellus Landing Zone North on työkalu,
joka antaa paremman yleiskuvan näistä esteistä. Jos toiminnallisuus integroitaisiin laitteisiin, voisi tämä parantaa esteistä tiedottamista
primäärikohderyhmien ulkopuolelle, kuten pelastushelikoptereihin ja ambulanssilentoihin. Tällaisen palvelun luonnollinen jatko tulevaisuudessa
on, että lentäjät voivat ilmoittaa havaitsemistaan esteistä lennon aikana.

YHTEENVETO
Luku käsitteli pienilmailun tulevaisuudennäkymiä henkilökuljetuksessa, sähköisten koneiden kehitystä sekä uuden teknologian mahdollisuuksista
tehdä pienilmailusta turvallisempaa. Mitkä tulevaisuudennäkymät toteutuvat riippuvat useista tekijöistä, sekä sääntely että taloudelliset
reunaehdot määrittävät sitä. Mutta jotta uuden teknologian käyttöönotto on mahdollista, tarvitsemme eteenpäin ja ylöspäin suuntautuvan
ilmailuympäristön niin kaupallisessa kuin yleisilmailunkin piirissä. Vain niillä on kykyä hyödyntää uutta teknologiaa.
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