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SBAS CAT I KÄYTTÖÖNOTTO TAMPERE-PIRK-
KALAN (EFTP) LENTOASEMALLA

INTRODUCTION OF SBAS CAT I AT TAMPERE-
PIRKKALA (EFTP) AERODROME

1. Johdanto 1. Introduction 

1.1 Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa tietoa satelliit-
teihin perustuvaa lisäjärjestelmää (SBAS) EGNOS hyödyn-
tävien SBAS CAT I mittarilähestymismenetelmien
käyttöönotosta Suomessa koskien lentoasemia, joiden len-
tomenetelmiä Fintraffic ANS ylläpitää.

1.1 The purpose of this publication is to provide information
concerning the introduction of SBAS CAT I instrument
approach procedures utilizing the satellite-based augmenta-
tion system (SBAS) EGNOS in Finland, concerning airports
whose flight procedures are maintained by Fintraffic ANS.

1.2 Menetelmät otetaan ensimmäisenä käyttöön Tam-
pere-Pirkkalan lentoasemalla 11 AUG 2022.

1.2 Procedures are at first implemented at Tampere-Pirk-
kala Airport WEF 11 AUG 2022.

1.3 Käyttöönotosta muilla lentoasemilla päätetään myö-
hemmin.

1.3 About deployment at other airports will be decided later.

2. Taustaa 2. Background

2.1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1048
ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintamene-
telmistä suorituskykyyn perustuvassa navigoinnissa, edel-
lyttää siirtymistä vaiheittain yksinomaan asetuksessa
yksilöityjen suorituskykyyn perustuvan navigoinnin mene-
telmien käyttöön.

2.1 Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1048
laying down airspace usage requirements and operating pro-
cedures concerning performance-based navigation, requires
the gradual transition to exclusively use the specified perfor-
mance-based navigation procedures.

2.2 Säädösten mukaisesti kaikilla Suomen lentoasemilla
kaikille kiitoteille on otettu käyttöön RNP-lähestymismene-
telmät. RNP-lähestymismenetelmät sisältävät kolme eril-
listä menetelmää: LNAV, LNAV/VNAV ja LPV.

2.2 In accordance with regulations, RNP approach proce-
dures have been implemented in Finland at all airports for all
runway ends. RNP approach procedures include three sepa-
rate procedures: LNAV, LNAV/VNAV and LPV.

2.3 Toistaiseksi julkaistut RNP-lähestymismenetelmät
LPV-minimiin Suomessa lentoasemilla, joiden lentomene-
telmiä Fintraffic ANS ylläpitää, ovat kaikki perustuneet
EGNOS-järjestelmän APV-1 palvelutasoon.

2.3 Up to now, RNP approach procedures to LPV minima
published at Finnish airports whose flight procedures are
maintained by Fintraffic ANS, have all been based on the
APV-1 service level of the EGNOS system.

2.4 Vastaavasti nämä menetelmät on suunniteltu SBAS
APV -kriteereillä.

2.4 Respectively, these procedures have been designed
according to SBAS APV criteria. 

3. SBAS CAT I käyttöönotto 3. Introduction of SBAS CAT I

3.1 SBAS CAT I -toiminnassa menetelmä perustuu
EGNOS-järjestelmän LPV200 -palvelutason käyttöön.

3.1 In SBAS CAT I operations, procedures are based on
LPV200 service level of the EGNOS system.

3.2 Menetelmät suunnitellaan SBAS CAT I -kriteereillä ja
ne korvaavat aiemmat SBAS APV -kriteerein suunnitellut
menetelmät.

3.2 Procedures are designed according to SBAS CAT I cri-
teria and they replace the earlier procedures designed based
on SBAS APV criteria.

3.3 RNP-lähestymismenetelmäkartoilla muutos näkyy
ainoastaan minimien muutoksena. Minimien otsikko on
edelleen LPV.

3.3 On RNP approach procedure charts the change can be
seen only as a change of the minima. The label of the min-
ima remains as LPV.

3.4 Muutoksen yhteydessä EGNOS kanavanumero pysyy
samana.

3.4 The EGNOS channel number remains the same in the
context of the change. 

3.5 SBAS CAT I -menetelmän FAS Data Blockissa määri-
teltävä pystysuuntainen hälytysraja on 35 M. SBAS APV -
menetelmässä pystysuuntainen hälytysraja on 50 M.

3.5 Vertical alert limit defined in the FAS Data Block of the
SBAS CAT I procedure is 35 M. For SBAS APV procedure
the vertical alert limit is 50 M.
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Muutos näkyy julkaistavissa FAS Data Blockin tiedoissa
siten, että julkaistut vaaka- ja pystysuuntainen hälytysraja
(HAL ja VAL) APV-1 -menetelmälle:

The change can be seen in the information published for the
FAS Data Block so that the horizontal and vertical alert limits
(HAL and VAL) published for APV-1 procedure:

HAL (METERS) 40.0

VAL (METERS) 50.0

julkaistaan SBAS CAT I -menetelmälle seuraavasti: are published for SBAS CAT I procedure as follows:

HAL (METERS) 40.0

VAL (METERS) 35.0

4. Toiminta 4. Operations

4.1 Kun SBAS CAT I -menetelmiä otetaan käyttöön,
EGNOS NOTAM -palvelussa siirrytään lentoaseman osalta
soveltamaan ennustettuja EGNOS-järjestelmän LPV200 -
palvelutason katkoksia.

4.1 When SBAS CAT I procedures are implemented,
EGNOS NOTAM service for the airport starts applying pre-
dicted service outages of LPV200 service level of the
EGNOS system.

4.2 EGNOS-palvelun jatkuvuus ei toistaiseksi täysin täytä
ICAO:n asettamia vaatimuksia. Suorituskyky on kuitenkin
katsottu riittäväksi, jotta EGNOS-järjestelmän käyttöön
perustuvien menetelmien käyttöönotto on voitu aloittaa.

4.2 For the time being, continuity of the EGNOS service is
not fully compliant with the requirements set by ICAO. Per-
formance, however, has been considered as sufficient to
start implementing procedures based on the EGNOS sys-
tem.

4.3 Lentäjien ja lentotoiminnan harjoittajien tulisi toimin-
nassaan huomioida mahdollisuus EGNOS-palvelun kat-
koksiin. 

4.3 Pilots and operators should take the possibility of
EGNOS service outages into account in their operations.
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