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EU:n avaruusohjelmassa alkoi tänään uusi aika, kun Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto 

EUSPA aloitti toimintansa virallisesti. EUSPA jatkaa Euroopan GNSS-viraston viitoittamalla 

tiellä laajentaen vastuualueitaan, jotta EU:n kansalaisille ja taloudelle voidaan luoda vielä 

enemmän mahdollisuuksia. 

 
Mikä on muuttunut? 

 
Avaruutta koskevan uuden asetuksen nojalla EUSPAn tehtäviin kuuluvat vastedes 

• entistä laajempi vastuu Galileossa ja EGNOSissa, muun muassa toiminnan ja palvelujen 

tarjontaa koskevat lisääntyneet hallinnointivastuut 

• EU:n avaruusohjelman kaikkien komponenttien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntä, Galileon 

turvallisuuden valvontakeskuksen toiminta sekä toiminnan turvallisuus 

• Euroopan unionin valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) käyttäjiin liittyvien seikkojen 

koordinointi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden asianomaisten tahojen kanssa 

• tuotantoketjun loppupään markkinoiden kehitys ja innovoinnin edistäminen Galileon ja 

EGNOSin sekä nyt myös Copernicuksen perusteella hyödyntämällä Fundamental Elements - 

ohjelman ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kaltaisia rahoitusmekanismeja. 

 
Euroopan komissio voi myös päättää osoittaa virastolle jatkossa muita tehtäviä. 

 
EU:n kaikkien aikojen ensimmäinen integroitu avaruusohjelma 

 
”Taloutemme, yhteiskuntamme ja turvallisuutemme ovat entistä riippuvaisempia avaruudesta. 

Euroopalla on edessään uskomattomia mahdollisuuksia, joita ei pidä hukata. EUSPAn perustaminen 

lisää entisestään hyötyjä, joita EU:n kansalaiset saavat EU:n avaruusohjelmaan osallistumisesta. Se 

myös vahvistaa avaruusohjelman roolia EU:n ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä 

saadaan ensisijaisesti aikaan hyödyntämällä ohjelman eri komponenttien, erityisesti navigoinnin, 

maanhavainnoinnin ja suojatun viestinnän, välisiä yhteisvaikutuksia. Näin voidaan vauhdittaa 

innovointia useilla eri toimialoilla”, totesi EUSPAn pääjohtaja Rodrigo da Costa. 

 
”Uuden viraston ydintehtävänä on EU:n avaruusohjelman kaikkien komponenttien 

turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntä. Eri komponentteja koskevan hyväksyttävän riskinottokyvyn 

varmistaminen on ratkaisevan tärkeää unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja autonomialle. 

Jäsenvaltiot toimivat yhdessä EU:n avaruusohjelman turvallisuusjärjestelyjen 

hyväksyntäviranomaisena ja ovat yhdessä vastuussa kaikkien avaruuskomponenttien 

turvallisuusvaatimusten täyttämisestä”, kertoi EUSPAn turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 

puheenjohtaja Bruno Vermeire. 
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Uudella EU:n avaruusohjelmalla tehostetaan EU:n avaruusresurssien kehittämistä ja käyttöä, ja 

EUSPAn rooli on siinä keskeinen. Näin taataan infrastruktuurin ja järjestelmien toiminnan ja 

turvallisuuden jatkuvuus ja varmistetaan, että EU:n roolia avaruudessa voidaan kehittää. Tällä 

vahvistetaan Galileo-/EGNOS- ja Copernicus-lippulaivaohjelmia, tuetaan EU:n ensisijaisten 

tavoitteiden, etenkin vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän, toteuttamista sekä 

parannetaan EU:n sietokykyä ja sen kansalaisten turvallisuutta. Näin luodaan mahdollisuuksia myös 

uusille aloitteille, kuten suojatulle yhteenliitettävyydelle. 

 
”EUSPAlla on keskeinen rooli EU:n avaruusohjelman täytäntöönpanossa ja avaruutta koskevien 

EU:n tavoitteiden toteuttamisessa”, totesi uuden Euroopan unionin avaruusohjelman pääjohtaja 

Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Tietoa Euroopan unionin avaruusohjelmavirastosta (EUSPA) 

 
Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto (EUSPA) tarjoaa turvallisia ja suojattuja Euroopan 

satelliittinavigointipalveluja, edistää Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen tietojen ja palvelujen 

kaupallista hyödyntämistä sekä koordinoi EU:n tulevaa valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) 

ohjelmaa. EUSPA vastaa EU:n avaruusohjelman kaikkien komponenttien turvallisuusjärjestelyn 

hyväksynnästä. EUSPA edistää innovatiivisen ja kilpailukykyisen avaruusalan kehittämistä ja tekee 

yhteistyötä koko EU:n avaruusyhteisön kanssa. Näin se myötävaikuttaa Euroopan vihreän kehityksen 

ohjelmaan ja digitaaliseen siirtymään sekä unionin ja sen kansalaisten turvallisuuteen ja vahvistaa 

samalla unionin autonomiaa ja sietokykyä. 

 
Lisätietoa EUSPAsta 

Rodrigo da Costa 

 

 

Lisätietoja 
 

Cristina Comunian 

EUSPA Communications Officer 
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