Harrasteilmailun turvallisuusprojekti
- Ilmailijoiden Sääilta 23.4.2015
Heli Koivu

Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Sisältö

• PROJEKTIN TAUSTAA
• TAVOITTEET
• OSA – ALUEET / TYÖRYHMÄT
• AIKATAULU
• TYÖRYHMIEN TYÖN ETENEMINEN
• MISTÄ LISÄTIETOA
Liikenteen turvallisuusvirasto

Taustaa - Harrasteilmailun riskikartoitus
• Taustalla harrasteilmailun heikentynyt turvallisuustilanne
kuluneen kolmen vuoden aikana

• Harrasteilmailun riskikartoitus: Toimeksianto Jämin

lento-onnettomuuden jälkeen Liikenne- ja kuntaministeriltä
24.4.2014

• Riskikartoituksen perusteella:
• keskustelu hyväksyttävästä riskitasosta
• määritetään viranomaisten ja harrasteilmailun toimijoiden roolit ja
vastuut

• lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteet harrasteilmailun
turvallisuuden parantamiseksi

• http://www.trafi.fi/filebank/a/1414569120/74fdd845586660f022f2dd
ca551c6004/15678-Trafin_julkaisuja_15-2014__Harrasteilmailun_riskikartoitus.pdf
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Yhteisöllisyys - suojaverkko
turvallisuusjohtamisjärjestelmä
toinen lentäjä

koulutus

menetelmät

Ammattilentäjä lentoyhtiössä
23.4.2015

Yksinäinen harrastelentäjä
Liikenteen turvallisuusvirasto
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Harrasteilmailun suojaverkot?

Poikkeamatiedon
hyödyntäminen –
opitaan pienistä
virheistä / muiden
virheistä, kerrotaan
omat virheet muille
opiksi

turvallisuusjohtamisJärjestelmän ”kevyet
mallit” muokattuna
harrasteilmailuun

Kerhon sisäinen
turvallisuustyö

Saatavilla hyvää
ohjemateriaalia
- Lennonsuunnittelu
- Riskit &
- turvallinen toiminta
Laadukas koulutus
- harmonisointi

Kerhojen & muiden toimijoiden
välinen yhteistyö

Harrastelentäjä yhteisössä
23.4.2015
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Harrasteilmailun turvallisuusprojekti käynnistettiin 10.11.2014
TAVOITTEENA:

• Luoda yhteistyössä Suomen harrasteilmailulle turvallisuustyön
toimintamalli ja menetelmät

• vahvistaa mallia, jossa harrasteilmailuyhteisö vastaa itse turvallisuuden
kehittämisestä

• luoda Trafille malli tukemaan harrasteilmailun turvallisuustyötä
• EASAn GA-roadmap & viranomaistoiminnan priorisointi

• Riskikartoituksen toimenpide-ehdotukset käytäntöön
• Viranomaisten ja ilmailuyhteisön yhdessä tekemistä
• uusien käytäntöjen rohkea kokeileminen
• tähdätään siihen, että tuloksia voidaan käyttää projektin
jälkeisessä turvallisuustyössä – pysyviä muutoksia
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Projektin keskeiset osa-alueet ja työryhmät
1. ilmailuyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteistyön lisääminen
ja käytäntöjen harmonisointi
(ryhmän vetäjä: Heli Koivu)

2. koulutuksen kokonaisuus (ryhmän vetäjä: Jani Hottola)
3. tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen
(ryhmän vetäjä: Tapani Maukonen)

4. kansallisen viranomaissääntelyn kehittäminen ja viranomaistehtävät
(ryhmän vetäjä: Veli-Matti Petramo)

5. opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot
(ryhmän vetäjä: Helena Pietilä)

• Mukana: Suomen Ilmailuliitto, Suomen Moottorilentäjien Liitto, Finavia,
Ilmatieteen laitos, asiantuntija-sparraajana myös OTKES

• Ryhmien teemat nousivat riskikartoituksen tuloksista
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Kuinka edetään?

• Ryhmien toimenpiteiden
priorisointia
• Tiedon keruuta
• Pohjatyötä
• Nettisivut, kyselyt

2015

31.1.

Helsinki Fly In
Turku Airshow • Toimenpiteiden
toteutusta
Jämi Fly In

kevät

Jämi Fly in

• Oulun
• Seminaari /
yhteisöllisyysIlmailumuseo
työpaja

• 10.11. projektin käynnistys –
projektisuunnitelman teko,
yhteydenotot SIL, SMLL, Finavia,
ILL
• Projektiryhmien muodostaminen
• Nettisivut
• Kick-off-seminaari 15.12.

23.4.2015

• Työtä ryhmissä –
tuloksia ennen
lentokautta – mm.
Turvallisuustiedotteet,
sidosryhmätapaamiset,
viestintä

syksy

• 2016 – osa
toimenpiteistä
jatkuu, uudet
mallit käytössä

12/2015

2016

• Päätösseminaari

• Syksyn
turvallisuussemi
naari
• Projektin päätös –
uusien mallien
käyttöönotto

Finnish Transport Safety Agency
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Ajankohtaista & välituloksia
• Ryhmä 1/yhteisöllisyys: Yhteisöllisyystyöpaja 11.4.2015 Oulussa (Trafi, SILin, SMLLn
ja Finavian kanssa)

•

Yhteistyön uudet toimintamallit, nyky-yhteistyön tila näkyväksi, harrasteilmailun kustannukset,
katso ryhmän 1 sivut.

• Ryhmä 2 / koulutus:
•

uutta koulutusmateriaalia (mm. säätietoa ilmailijoille; tekijänä Ilmatieteen laitos,
vesilento-ohje/KSAK, ultrat, ultra-kouluttajat, hyppylento-ohje) hyppylentotoiminnan
turvallisuustiedote julkaistu 14.4., LAPL/PPL-kysymyspankki käännettävänä yhteistyössä
lentokoululujen kanssa, katso ryhmän 2 sivut.

• Ryhmä 3 / turvallisuusviestintä:
•

Harrasteilmailun analysointiyhteistyökokeilu yhteistyössä SIL & SMLL - turvallisuustiedotteita
purjelentoon, ultrakevytlentämiseen ja moottorilentotoimintaan

•

karttasovellus ilmailun turvallisuusuhkien ja vaaratekijöiden jakamiseen / lennonvalmistelunn
tueksi, katso ryhmän 3 sivut.

• Ryhmä 4 / viranomaistehtävät & kansallinen sääntely:
•

Vanhoja ilmailumääräyksiä uudistetaan/kumotaan nopeutetulla aikataululla

•

Käynnistetty EASAn perusasetuksen 216/2008 liite II:n ilma-alusten OPS-ilmailumääräyksen
tekeminen, katso ryhmän 4 sivut.

• Ryhmä 5 / kv-tietoa vertailumaista ja muualta
•

Saatu paljon uutta tietoa hyödynnettäväksi turvallisuusprojekteista ja hyvistä käytännöistä
EASAlta, EASAn jäsenmailta, harrasteilmailun yhdistyksiltä ja kattojärjestöiltä. Katso ryhmän 5
sivut.
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Ilmailuyhteisö mukana projektissa
• http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus

23.4.2015
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Ilmailuyhteisö mukana projektissa –
http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_t
urvallisuus/keskustele_harrasteilmailun_turval
lisuudesta
• Keskustele harrasteilmailun turvallisuudesta
• Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Trafin harrasteilmailun turvallisuuden

kehittämisprojektiin. Me trafilaiset vastaamme kysymyksiisi tai kommentteihisi sekä
valvomme toivottavasti syntyvää vilkasta ja harrasteilmailijoiden asiantuntijuuteen ja
kokemuksiin perustuvaa keskustelua. Jaamme myös tietoa projektin etenemisestä
sekä mahdollisista ajankohtaisista asioista. Pyrimme pitämään keskustelun avoimena
ja kaikki te muutkin, jotka asiasta tiedätte tai haluatte tietää, voitte toki kysymyksiä
ja vastauksia kommentoida.

• Keskusteluun osallistuminen vaatii Facebook-tunnukset.

23.4.2015
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Ilmailuyhteisö mukana projektissa –
Ryhmä 1: Yhteisöllisyys: kysely harrasteilmailijoita
kouluttaville kerhoille (ja muillekin kerhoille!)
• 1) Onko teillä yhteistyötä muiden kerhojen kanssa ja jos, niin minkälaista?
• 2) Kaipaatteko ylipäänsä yhteistyötä muiden kerhojen kanssa – minkälaista
yhteistyötä?

• 3) Kaipaatteko yhteistyötä muiden tahojen kanssa, esimerkiksi Finavia, Trafi
– minkälaista?

• 4) Projektissa on tarkoitus kehittää teoriakoulutusmateriaalia. Minkä teemojen
osalta näette erityisesti tarvetta laadukkaan ja kaikkien vapaasti käytettävissä
olevan materiaalin kehittämiselle?

• 5) Missä määrin olette itse valmiita talkootyöhön tämän projektin yhteydessä,
esimerkiksi koulutusmateriaalin valmistelussa?

• 6) Mitä mahdollisia esteitä yhteistyölle on tällä hetkellä?
• 7) Mitkä ovat mielestänne toimivan yhteistyön edellytykset?
• 8) Millaista turvallisuuteen liittyvää tietoa (Turvallisuustiedotteet, ohjemateriaali
jne.) haluaisitte saada ja kenelle kerhossanne toivoisitte sitä lähetettävän?

• Linkki kyselyyn:
• https://www.webropolsurveys.com/S/94BB4FFC37593912.par
23.4.2015
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Ilmailuyhteisö mukana projektissa –
Ryhmä 4; viranomaistehtävät: WANTED!
• http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus/tyoryhma_4
_kansallisen_viranomaissaantelyn_kehittaminen_ja_viranomaisteht
avat

24.4.2015

Liikenteen turvallisuusvirasto

13

TUTUSTU ryhmien työhön nettisivuilta, ota
yhteyttä, tule mukaan!
http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus
harrasteilmailu.yhteiso@trafi.fi
harrasteilmailu.koulutus@trafi.fi
harrasteilmailu.viestinta@trafi.fi
harrasteilmailu.saantely@trafi.fi
harrasteilmailu.vertailumaat@trafi.fi

23.4.2015
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Kiitos! Kysymyksiä?

Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
PL 320, 00101 Helsinki
Puhelin 029 534 5000
www.trafi.fi
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Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

