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YHTEENVETO TUTKINTASELOSTUKSEN LOPULLISESTA LUONNOKSESTA SAA-
DUISTA LAUSUNNOISTA 

FINAVIA OYJ 

Onnettomuustutkintakeskuksen vakavuusluokittelu tapaukselle on ”vakava vaaratilanne” 
(A) ja Finavian vakavuusluokittelu on ”vakava poikkema” (B). Finavia suorittaa vakavuus-
luokituksen arvioinnin RAT-menetelmällä (Risk Analysis Tool) Onnettomuustutkintakeskuk-
sen käyttämän ESARR2-luokituksen sijaan. Finavian käsityksen mukaan RAT-menetelmä 
on kehittyneempi arviointimenetelmä, koska se huomioi sivuttaisetäisyyden lisäksi ilma-
alusten kohtaamisnopeuden. 

ACCIDENT INVESTIGATION BOARD NORWAY (AIBN) 

AIBN esittää, että ohjeistuksen mukaisten radiopuhelinsanontojen käytön tärkeys tulisi 
mainita tutkintaselostuksessa. AIBN katsoo myös, että ohjaamomiehistön tulisi antaa lentää 
julkaistun keskeytetyn lähestymisen menetelmän mukaisesti ilma-alusten automaation 
hyödyntämiseksi, jotta ohjaamomiehistön työkuormitus ei kasva. Lisäksi AIBN painottaa, 
että lentoliikenteen johtaminen on  lennonjohdon ensisijainen tehtävä elektronisten järjes-
telmien päivittämiseen nähden. 

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO (TRAFI) 

Ei kommentoitavaa. 

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA) 

Ei kommentoitavaa. 

The UK AIR ACCIDENTS INVESTIGATION BRANCH (UK AAIB) 

Ei kommentoitavaa. 

FLYBE FINLAND OY 

Ei kommentoitavaa. 

BLUE1 OY 

Ei kommentoitavaa. 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE 

Ei kommentoitavaa. 

BRITISH AIRWAYS 

Ei kommentoitavaa. 
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