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YLEISTÄ 

Viitaten neuvotteluihin Traficomin ja Suomen Ilmailuliiton välillä vuosina 2020 ja 2021, esitämme tässä 

asiakirjassa ja sen liitteissä kuvattujen sallivien UAS ilmatilavyöhykkeiden perustamista 

miehittämättömien ilma-aluksien harrasteilmailuun Ilmailuliiton ja sen jäsenkerhojen toiminnassa. 
 

Suomen Ilmailuliitto ry (SIL) on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomessa. 

Liitto on perustettu vuonna 1919. Ilmailuliiton toimintalajeja ovat moottorilento, purjelento, 

experimental-lentotoiminta, ultralento, riippuliito, varjoliito, kuumailmapallolentäminen, 

laskuvarjourheilu, drone ja lennokkitoiminta. Jäsenkerhoja on yli 200 ja henkilöjäseniä noin 8 000. 

Kerhot ovat jakaantuneet melko tasaisesti ympäri maata Hangosta Ivaloon ja Vaasasta Joensuuhun. 

 

1. VARAUKSEN PERUSTIEDOT 
 

1.1 Hakijan ehdotus nimeksi 
Salliviksi UAS ilmatilavyöhykkeiksi esitettävät harrasteilmailu lennokkien ja dronejen lennätyspaikkoja on 

yhteensä 93 kappaletta ja ne on luetteloitu liitteessä 2. Liitteen mukaisessa luettelossa on hakijan 

esitykset ilmatilavyöhykkeiden nimiksi. 

1.2 Tyyppi 
Esitettyjen UAS ilmatilavyöhykkeiden tyyppi on salliva ja niihin esitetään jäljempänä kuvattuja 

poikkeamia miehittämättömän ilmailun rajoituksista toimintakategoriassa avoin. 

1.3 Peruste 
Esityksen hakuperuste on turvallisuus osana järjestäytynyttä harrasteilmailua. 

1.4 Tarkennus perusteelle  
Esitämme sallivia ilmatilavyöhykkeitä perustettavaksi ilmailulain 11 b § mukaisesti järjestäytyneen 

harrasteilmailun toimintaa varten.  

Suomen Ilmailuliitolla, jäsenkerhoilla ja henkilöjäsenillä on pitkät perinteet miehittämien ilma-alusten 

harrastamisessa kansallisesti. Toiminta on harrasteilmailun turvallisin muoto ja vakiintunut 

harrastustoiminta edellyttää monissa tilanteissa avoimen toimintakategorian rajoituksista poikkeamista.  

Ilmailuliitto on käynyt aktiivisesti neuvotteluita Traficomin kanssa harrastusedellytysten turvaamisesta 

siirryttäessä uusien määräysten mukaiseen toimintamalliin. Neuvotteluissa on tarkennettu avoimen 

toimintakategorian rajoituksista poikkeamia harrastuksen toimintaedellytysten varmistamiseksi ja 

turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi. Harrastustoiminnan mahdollistamiseksi avoimen 

toimintakategorian vaatimuksista on tarpeellista poiketa useiden kohtien osalta ja nämä poikkeamat on 

kuvattu liitteessä 1. 

Lähtökohtaisesti lennokkien ja dronejen harrasteilmailun tarpeet ovat yhteneviä eri lennätyspaikoilla ja 

esitetyt poikkeamat koskevat kaikkia luettelon UAS ilmatilavyöhykkeitä, muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Toiminnan käytännön turvallisuutta ohjataan järjestäytyneessä harrasteilmailussa 

ensisijaisesti lennätyspaikkojen omilla turvallisuusohjeilla ja kenttäsäännöillä, joilla huomioidaan 

paikkakohtaiset eroavaisuudet maa- ja ilmariskien hallinnassa. 
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1.5 Ehdot vyöhykkeelle lentämiselle 
Ilmailuliitto ei esitä erillisiä ehtoja vyöhykkeelle lentämiselle ja nykyisen OPS M1-32 ilmailumääräyksen 

mukaisesti väistämisvelvollisuus on ensisijaisesti miehittämättömällä ilma-aluksella. Merkittävin 

turvallisuutta lisäävä tekijä on vakiintuneiden harrastepaikkojen merkitsemin ilmailukarttoihin, jotta 

muut ilmailijat osaavat huomioida ja varautua alueella tapahtuvaan miehittämättömän ilmailun 

harrastustoimintaan sekä välttää mahdollisuuksien mukaan samaan ilmatilaan lentämistä. 

2. Voimassaoloajat 
Sallivat UAS ilmatilavyöhykkeet esitetään perustettavaksi pysyväiskäyttöön ilman erillisiä aikarajoja, 

koska harrasteilmailutoimintaa harjoitetaan vakiintuneilla lennätyspaikoilla pääasiallisesti ympäri 

vuoden ja usean harrastajan toimesta. 

Käytännössä toiminta painottuu valoisaan aikaan ja erityisesti maakentillä keväästä syksyyn (huhtikuu-

lokakuu), joka säiden puolesta on aktiivisin toimintakausi. Vesialueilla toimintaa harjoitetaan erityisesti 

jäätilanteen sen salliessa myös talvikuukausina. 

3. UAS ilmatilavyöhykkeiden sivurajat koordinaatteineen 

Esitettävät lennätyspaikat on luetteloitu liitteessä 2. UAS ilmatilavyöhykkeet on muodostettu 

lennätyspaikan keskipisteestä laskemalla kuusikulmion kulmien koordinaattipisteet niin että kuvion 

sisälle sopii n. 1,5 kilometriä säteinen ympyrä kuten on neuvotteluissa keskusteltu.  

Muutamalle yksittäiselle lennätyspaikoille on esitetty edellä kuvastusta poikkeavaa ilmatilavyöhykettä. 

Poikkeava ilmatilavyöhykkeen muoto liittyy alueen erityistarpeisiin riskien hallitsemiseksi ja 

jäälennätysalueilla UAS alueet on muodostettu vesialueen reunojen mukaillen.  

Liitteen luettelossa on myös esitetty AIC luettelon mukainen lennätyspaikan keskipiste. Koordinaatit on 

esitetty pyydetyssä WGS84 muodossa (asteet, minuutit, sekunnit). 

Lennätyssektoreita ja kalustorajoituksia ilmatilavyöhykkeiden sisällä on useissa tapauksissa määritelty 

edelleen alueen toimijan kenttäsäännöissä riskien hallitsemiseksi. Lennätystoiminta tapahtuu suorassa 

näköyhteydessä (VLOS). Lennätyspaikkojen kenttäsäännöt on sovittu neuvotteluissa toimitettavan 

Traficomille tiedoksi myöhemmin sovittavalla tavalla. 

4. Korkeusrajat 

Lennätyksen maksimikorkeusrajoitukset muodostetaan lennätyspaikoille AIC luettelon mukaisesti ja 

ilmatilarakenteiden mukaisesti. Valvomattomassa ilmatilassa max. 5000ft MSL, muuten valvotun 

ilmatilan alarajaan saakka. 

Maahan saakka valvotussa ilmatilassa (CTR alue) voi lennättää rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen 

alarajaan ilman lennätysilmoituksia. CTR alueella voi pyytää lisäkorkeuksia CTR:n ylärajaan saakka 

lähilennonjohdosta (yhteydenotto puhelimitse, määritelty aloitus ja lopetusaika, 

lennätyspaikka/lennättäjä oltava koko ajan lennonjohdon tavoitettavissa). Lähilennonjohdon ollessa 

suljettuna ilmoitus osoitetaan AMC:hen (Airspace Management Cell) ja tehdään lennätysilmoitus 

Aviamaps verkkopalveluun. 
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5. Muuta huomioitavaa 

Harrasteilmailun tarpeet ovat yhteneviä eri lennätyspaikoilla ja esitetyt poikkeamat koskevat kaikkia 

luettelon UAS ilmatilavyöhykkeitä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kyseiset poikkeamat on 

lueteltu alla sekä kuvattu omissa liitetiedostoissa. 

Yli 25 kg laitteiden lennätys 

Viitaten hakemuksemme liitteeseen 1. kaikille lentopaikoille haetaan siis lupaa yli 25kg laitteiden 

lennätykseen aina 100 kg saakka.   

Lennokkikentillä laitteiden maksimi lentoonlähtöpainon yläraja on yleisesti 25 kg. Liitteessä 1. on 

erikseen esitetyt lennokkikentät, jotka hakevat UAS vyöhykkeelle yli 25kg painorajaa. 

Lennätyspaikka Tikkamannila 

Tikkamannilan lennätyspaikka sijaitsee lähellä lentokenttää ja toimintaan liittyy yksilöllisiä tarpeita sekä 

paikallisia toimintaolosuhteita, jotka on kuvattu liitteessä 3. Pyydämme käsittelemään k.o. salliva UAS 

ilmatilavyöhykkeen kerhon esittämillä tiedoilla siltä osin kuin ne poikkeavat Ilmailuliiton yleisestä 

hakemuksesta. 

Lennätyspaikka Petikko 

Petikon lennätyspaikka sijaitsee lähellä lentokenttää ja lentotoiminnan korkeusrajaksi on asetettu 50 m 

(AGL) AIC luettelon mukaisesti. Kuitenkin lennätyspaikka sijaitsee n. 20 metriä alempana suhteessa 

lentokenttään (MSL), jonka pyydämme huomioimaan lennätyskorkeuden määrittelyssä. Kerho esittää 

erillisen liitteen 4. mukaisesti AGL lennätyskorkeuden nostoa 75 metriin salliva UAS 

ilmatilavyöhykkeiden käsittelyssä eli kenttien noin MSL korkeuseroa vastaavalla määrällä. Pyydämme 

käsittelemään k.o. salliva UAS ilmatilavyöhykkeen kerhon esittämillä tiedoilla siltä osin kuin ne 

poikkeavat Ilmailuliiton yleisestä hakemuksesta. 

Lennätyspaikka Seutula 

Seutulan pitkän historian omaava lennätyspaikka sijaitsee lähellä lentokenttää ja lentotoiminnan 

korkeusrajaksi on asetettu OBST+15m. Käytännössä tämä tekee kaiken harrastustoiminnan 

mahdottomaksi ja on tehnyt kerhon lennätyspaikasta arvottoman sekä käyttökelvottoman. Kerho 

esittää erillisen liite 5. mukaisesti lennätyskorkeuden nostoa 50m AGL, perustuen pitkään ja turvalliseen 

toimintahistoriaan, kentän MSL korkeuteen suhteessa lentoasemaan, tehokkaaseen 

turvallisuudenhallintaan (laitteiden painorajat ja lentosektori) ja ilmailulain pykälään 158 lentoesteistä 

(sallitaan 30m esteen pystyttäminen, jolloin OBST+15m lähes mahdollistaisi tavoitekorkeuden).  

6. Liitteet 
 

Liite 1. - Sallivien UAS alueiden yleiset poikkeamat avoimen toimintakategorian vaatimuksista 

Liite 2. – Lennätyspaikat luettelo koordinaatteineen ja karttoineen 

Liite 3. – Tikkamannila erillinen salliva UAS ilmatilavyöhyke hakulomake 

Liite 4. – Petikko erillinen salliva UAS ilmatilavyöhyke hakulomake 

Liite 5. – Seutula erillinen salliva UAS ilmatilavyöhyke hakulomake 

Liite 6. – Lennätyspaikkaluettelo koneluettavassa (.xls) muodossa koordinaatteineen 
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7. Laatija ja yhteyshenkilö 

Suomen Ilmailuliiton hakemus on laadittu edunvalvonta-asiantuntijan, lennokkitoimikunnan ja kerhojen 

välisenä yhteistyötä.  

 

Hakemuskokonaisuuden yhteyshenkilönä toimii: 

Juha Silvennoinen 

Edunvalvonta-asiantuntija 

044 7742228  

juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi 

 

 

Lisätietoja tai tarkennuksia yksittäisten lennätyspaikkojen sekä avoimen toimintakategorian 

poikkeamiin: 

lennokkimaarays@ilmailuliitto.fi 

lennokkitoimikunta@ilmailuliitto.fi 

ja 

Lennokkitoimikunnan yhteyshenkilönä toimii: 

 

Petri Kantola 

Puheenjohtaja, Lennokkitoimikunta 

0400-910203 
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