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Johdanto

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) mukaan noin 17 000:ta eri kiertoradoilla liikkuvaa ihmisen 
rakentamaa kohdetta valvotaan tällä hetkellä maasta käsin. Niistä lähes 10 000 on 
kiertoradoilla tapahtuneiden räjähdyksien ja törmäyksien aiheuttamia sirpaleita. Pieni osa on 
kylmän sodan aikaisia kuolleita satelliitteja ja aktiivisia satelliitteja. Vaikka avaruuteen 
lakattaisiin tällä hetkellä lähettämästä avaruusaluksia, avaruusromun määrä kasvaisi edelleen. 
Jotkin kiertoradat ovat vaarassa ruuhkautua, kuten 2 000 kilometriä Maan yläpuolella 
sijaitseva matala Maan kiertorata (LEO). Avaruusromun lisääntyminen on uhka kiertoradalla 
liikkuville avaruusaluksille mutta myös niiden lähettämiselle keskikorkealle kiertoradalle 
(MEO) ja geostationaariselle kiertoradalle (GEO), missä suurin osa Maan havainto- ja 
televiestintäsatelliiteista liikkuu. Euroopan komissio ehdottaa nyt avaruusvalvonnan ja 
-seurannan ohjelman (STT) käynnistämistä, jossa keskitytään tarkastelemaan käytettävissä 
olevan kapasiteetin verkottamista ja palvelun tuottamista. Esittelijä suhtautuu myönteisesti 
aloitteeseen lähtökohtana, joka voisi onnistuneesti vakiinnutettuna toimia myöhemmin 
perustettavan, kokonaisvaltaisen Euroopan avaruustilannetietoisuusjärjestelmän (SSA) 
perustana. 

Nykytilanne

Eri valtiot ja järjestöt tarjoavat maailmanlaajuisesti avaruustilannetietoisuusjärjestelmiä, 
joiden avulla ei ainoastaan havaita ja jäljitetä avaruudessa liikkuvia kappaleita tai 
avaruusromua (mikä on avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelmaan liittyvä ominaispiirre) 
vaan myös analysoidaan asteroidien kaltaisia Maan lähelle tulevia kappaleita (NEO) sekä 
avaruussään (SWE) ilmiöitä, kuten auringon aktiivisuutta, ja niiden vaikutusta kiertoradalla 
liikkuviin kappaleisiin. 

Yhdysvallat on tärkein sidosryhmä. Se takaa täyden avaruustilannetietoisuusvalmiuden, 
mukaan lukien avaruusvalvonta ja avaruusseuranta, sotilaallisen toiminnan puitteissa. 
Kaikkialle maailmaan sijoitettujen runsaslukuisten sensorien avulla Yhdysvallat on laatinut 
kiertoradoista luettelon, joka kattaa noin 17 000 kappaletta. Luetteloon perustuen on asetettu 
vapaasti saataville Two Line Elements (TLE) -formaatin mukainen tietoaineisto. Palvelu 
perustuu konjunktioiden arviointiin ja se lähettää Conjunction Summary Message (CSM) -
viestin tarpeisiin mukautettua lähestymistapaa noudattaen (perustuen yhteisymmärrysmuistion 
allekirjoittamiseen) asianomaiselle osapuolelle, jota varoitetaan törmäysriskistä. Yhdysvallat 
tarjoaa käyttöön myös kehittyneitä palveluja, joiden avulla on mahdollista ehdottaa tarkkoja 
siirtoja törmäyksen välttämiseksi vähentäen samalla tarvittavia operaatioita ja polttoaineen 
kulutusta. 

Unionissa on tällä hetkellä havaittavissa kapasiteetin puute; lisäksi se on riippuvainen 
kolmansien valtioiden tuottamasta tiedosta eikä unionissa ole saatavilla todellista 
”järjestelmällistä” ja kokonaisvaltaista palvelua, jonka avulla asianomaiset osapuolet saisivat 
tietoa törmäysriskeistä.

EU:n kannalta tilanne on se, että Yhdysvalloilla on monopoliasema toiminnallisten 
avaruusvalvonta- ja avaruusseurantapalvelujen alalla. Yhdysvallat tarjoaa muulle maailmalle 
tietoa törmäysriskistä TLE/CSM-järjestelmän välityksellä ja kehottaa asianomaista osapuolta 
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toteuttamaan toimia. EU:lla ja sen jäsenvaltioilla ei ole tehokasta keinoa tarkastaa itse niille 
annettua tietoa.

Keskustelunaiheita 

Esittelijä haluaisi keskustella kollegojensa kanssa seuraavista tärkeinä pitämistään aiheista 
sellaisten aiheiden ohella, joita mahdollisesti nousee esille tulevan keskustelun yhteydessä:

Saatavilla olevan tekniikan ja osaamisen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella 
tavalla…

Avaruusvalvonta- ja avaruusseurantaverkoston ja -palvelun toiminta perustuu tietoon, jota 
saadaan lukuisista sensoreista ja tietojenkäsittelyvalmiuksien välityksellä. Jäsenvaltiot ja ESA 
ovat lähes 20 vuoden ajan pyrkineet kehittämään avaruusvalvonnan ja -seurannan valmiuksia 
(myös ESA:n avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman kehyksessä, johon kuuluu tällä 
hetkellä 13 EU:n jäsenvaltiota). Esittelijä katsoo, että näitä teknisiä ja inhimillisiä 
kilpailuetuja olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon hahmoteltaessa EU:n tulevaa 
avaruusvalvonta- ja avaruusseurantapalvelua. 

…taaten samalla suuren osallistujamäärän

Esittelijä katsoo, että on tärkeää taata laajamittainen osallistuminen EU:n avaruusvalvonta- ja 
avaruusseurantapalveluun, varmistaen, että avaruustekniikan alalla kokemusta hankkineiden 
valtioiden lisäksi myös muilla toimijoilla on täysimääräinen tilaisuus arvioida niiden 
merkityksellisiä, olemassa olevia tai tulevia kilpailuetuja EU:n avaruusvalvonta- ja 
avaruusseurantapalvelun kehittämiseksi. 

Yhteistyö

Olisi tärkeää, että EU:n avaruusvalvonta- ja avaruusseurantapalvelu voisi hyödyntää kaikilta 
merkityksellisiltä sidosryhmiltä, kuten kaupallisilta ja tieteen alan sidosryhmiltä, saatavaa 
tietoa.

Palvelu

Vuoteen 2020 mennessä EU:n avaruusvalvonta- ja avaruusseurantapalvelun olisi aloitettava 
täsmällisen ja tarvittavan tiedon tuottaminen, jotta vältetään avaruusaluksien törmääminen ja 
räjähtäminen sekä haittavaikutukset, jotka johtuvat avaruudessa liikkuvien kappaleiden 
palaamisesta Maan ilmakehään. Nämä tiedot, jotka ovat kaikkien luottamuksellisuutta 
koskevien sääntöjen mukaisia, olisi välitettävä tehokkaasti asianomaisille osapuolille (julkiset 
viranomaiset ja avaruusaluksien operaattorit, mukaan lukien satelliittien 
omistajat/operaattorit). Esittelijä suhtautuu myönteisesti ajatukseen siitä, että Euroopan 
komissio keskittyy ensimmäiseksi tarkastelemaan käytettävissä olevien valmiuksien 
verkostoa. Näiden valmiuksien yhdistäminen unionissa tuottaisi jo itsessään lisäarvoa 
lopputulokseen nähden ja kannustaisi menestyessään investointia valmiuksien lisäämiseen. 
Lopuksi esittelijä haluaisi vähentää avaruusvalvontaan ja -seurantaan liittyvää EU:n 
riippuvuutta kolmansista valtioista lisäten samalla niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
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Tavoitteet

Kuten Euroopan komission laatimassa luonnoksessa ja sen 3 artiklassa lausutaan, 
avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelmassa olisi keskityttävä tarkastelemaan 
verkostoitumista, tiedon käsittelyä ja palvelutoimintaa. Talousarviota koskevasta 
selvennyksestä riippuen (katso jäljempänä) esittelijä haluaisi selventää, mikä toimija asetetaan 
vastuuseen mistäkin toiminnosta, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin satelliittikeskuksen 
välillä, ja arvioida, olisiko vastuunjako määritettävä ehdotuksessa, 10 artiklassa mainittujen 
eri sopimuksien lisäksi, vai ei.

Vuorovaikutuksen lisääminen Euroopan parlamentin kanssa niihin toimiin nähden, 
joita on tarkoitus tukea

Euroopan komission ehdotuksessa lausutaan, että toimet, joita rahoitetaan avaruusvalvonnan 
ja -seurannan ohjelman avulla, ovat 3 artiklan tavoitteiden mukaisia ja ne määritellään 
monivuotisessa toimintaohjelmassa täytäntöönpanosäädöksellä (5 artikla). Esittelijä 
ymmärtää, että toimien tarkasti rajattuna tarkoituksena olisi päätöksen täytäntöönpano, mutta 
ehdottaa sellaisen skenaarion välttämistä, jossa Euroopan parlamentilla ei olisi lainkaan 
valvontavaltaa toimia koskeviin määritelmiin nähden.

Tietopolitiikka 

Esittelijä haluaa tarkastella kehystä, jossa avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman 
osallistujat toimittavat tarkoituksenmukaisimpia tietoja, jotta suojataan avaruuteen liittyviä 
kilpailuetuja mahdollisuuksien mukaan ja perustuen keskinäiseen luottamukseen ja 
avoimuuteen. Avaruusromusta aiheutuvien vahinkojen välttäminen on kaikkien etujen 
mukaista; sen olisi oltava lopputulos ja velvoite. Kaikki tämän velvoitteen mukaiset tiedot 
olisi annettava asianomaisille osapuolille. Esittelijä tarkastelisi avaruudessa liikkuvien 
kappaleiden sijaintia koskevan yleisen perustiedon antamista yleisölle Yhdysvalloissa 
laaditun vastaavan julkisen TLE-luettelon tavoin.

Kustannuksien selventäminen

Euroopan komission luonnoksessa ei ole määritetty talousarviota yksiselitteisesti. Olisi syytä 
välttää tilannetta, jossa Euroopan parlamentti (ja lopulta myös neuvosto) hyväksyy 
lainsäädäntötekstin, jossa perustellaan sellaisten toimien toteuttamista, joita EU:n olisi 
tarkoitus rahoittaa ilman talousarviota. Näin ollen Euroopan komission avulla olisi 
selvennettävä ennen tekstin hyväksymistä, miten paljon haluamme investoida mainittuun 
palveluun. Euroopan komissio mainitsee lainsäädäntöesitykseen liitettävässä 
rahoitusselvityksessä ehdotuksia koskevat 70 miljoonan euron suuruiset määrärahat 
vuosiksi 2014–2020. Viittaus ei kuitenkaan sisälly säädökseen. Joitakin mahdollisia 
rahoituslähteitä on lueteltu 11 artiklassa; mainittakoon esimerkiksi H2020 ja Galileo. 
Euroopan komissio viittaa selitysosassa myös Copernicus-ohjelmaan mutta ei 11 artiklaan. 
Jos jossakin vaiheessa päätetään keskittyä tarkastelemaan talousarviota, joka lähestyy 
mainittua 70 miljoonan euron summaa, esittelijä harkitsisi mahdollisuutta laajentaa 
rahoituslähdettä ja vahvistaa summa jollakin tavoin, myös siltä osin, miten kutakin lähdettä 
olisi tarkasti ottaen tarkoitus hyödyntää.


