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Liite 1.  

Poikkeamat avoimen toimintakategorian rajoituksista 

Liiteasiakirja sallivien UAS ilmatilavyöhykkeiden perustamiseksi harrasteilmailutoimintaan. 
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YLEISTÄ 
Viitaten neuvotteluihin Suomen Ilmailuliiton ja Traficomin kanssa, tässä asiakirjassa on kuvattu sallivien 

UAS alueiden rajoituksista poikkeaminen lennätyspaikoilla. Harrastustoiminnan mahdollistamiseksi 

avoimen toimintakategorian vaatimuksista on tarpeellista poiketa useiden kohtien osalta ja nämä 

poikkeamat on kuvattu alla. 

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. 

 

TOIMINTA LENNÄTYSPAIKOILLA 
Yleistä rekisteröitymisestä 

Lennätystoiminta tapahtuu sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä droneoperaattoriksi rekisteröidyn tahon 

toimesta. Harrasteilmailutoiminnassa droneoperaattoriksi rekisteröityy harrastaja itse tai alaikäisen 

huoltaja. Myös kerho voi toimia operaattorina tietyissä tapauksissa (nuorisotyö, koulutustoiminta, 

vierailijat, kilpailutoiminta tms.). Ilmailuliitto on laatinut jäsenkerhoille rekisteröintiin liittyvät ohjeet ja 

nämä on myös annettu Traficomille tiedoksi. 

Jokaisella yli 250 gr tai kameralla varustetulla miehittämättömällä ilma-aluksella tulee olla 

rekisteröitynyt droneoperaattori. 

Lennätystoiminnan säännöt 

UAS ilmatilavyöhykkeellä noudatetaan toiminnasta vastaavan tahon (lennokki- tai ilmailukerho, 

kenttäsäätiö tms.) laatimia kenttäsääntöjä ja ohjeita, jotka tulee olla jokaisella lennätyspaikalla 

julkaistuna. Ne laaditaan paikalliseen toimintaan soveltuviksi sekä toiminnan riskien hallinnoimiseksi. 

Ilmailuliitto on julkaissut jäsenkerhoille ohjeasiakirjan kenttäsääntöjen laatimiseksi. Kenttäsäännöt 

toimitetaan Traficomille tiedoksi myöhemmin sovittavalla tavalla. 

Lennätyskorkeudet 

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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Tunnistetiedot miehittämättömässä ilma-aluksessa 

UAS ilmatilavyöhykkeellä käytettävissä lennokeissa ja droneissa tulee olla merkittynä nimi, 

puhelinnumero ja droneoperaattorin tunnus. 

Lennokin rekisteröinti 

Ei vaadita sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä 

Transponderi tai ADS-B(IN) lennokkiin 

Ei vaadita sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä 

Koulutusvaatimus tai pätevyystutkinto 

Ei vaadita sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä. Lennätyspaikoilla on turvalliseen toimintaan ohjaavat ja 

paikallisiin tarpeisiin laaditut kenttäsäännöt. Kerhot järjestävät perehdytystä ja koulutusta oman 

toimintansa mukaisessa laajuudessa.  

Vierailevat lennättäjät 

Lennätystoiminta sallitaan sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen määritellyllä lennätyspaikalla kerhon 

järjestämässä toiminnassa ja kerhon operaattoritunnuksilla eli valvonnassa. Sallitaan myös EU:n 

ulkopuolelta tulevat rekisteröimättömät kisa- ja turistilennättäjät, juniori-, ym. koulutuksissa, kilpailuissa 

ja näytöksissä. 

Ikärajat 

Kauko-ohjaajalle ei ole ikärajoja sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeillä kun toimitaan kenttäalueella ja 

kerhon toiminnassa. Rekisteröitynyt operaattori vastaa lentotoiminnasta. 

Laitteiden painorajat 

Sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen sijaitessa lennokkikentän yhteydessä, yleinen maksimi laitteen 

lentoonlähtöpaino on 25 kg. Myös käyttötarkoitukseen soveltuvilla lennokkikentillä voidaan sallia 

laitteet 100kg saakka kun alue täyttää seuraavat kriteerit: 

• Alueella on toiminnalle riittävä ilmatila 

• Nousu- ja laskualueet on järjestetty niin, että nousut ja laskut eivät vaaranna sivullisia 

• tai toimintaan osallistuvia henkilöitä. 

• Nousu ja laskualue on vähintään 20x100m kokoinen ja vapaa esteistä. 

• Alueella on riittävä ja esteistä vapaa ilmatila nousua ja laskeutumista varten 

• Esteistä vapaa ja riskitön ilmatila ja sen alapuolella oleva alue on vähintään 300 m säteinen 

puoliympyrä siten, että kulkuväyliin, junaratoihin, ilmajohtoihin ja muuhun vastaavaan infraan 

pystytään pitämään turvallinen etäisyys koko lennon aikana. 

• Alueella ei ole asutusta, liike- tai teollisuusrakennuksia eikä vapaa-ajanviettopaikkoja. 

• Lennätyspaikkaan tulee johtaa pelastusajoneuvoille soveltuva tie. 

25-100kg laitteiden salliviksi UAS ilmatilavyöhykkeiksi esitetään seuraavia lennokkikenttiä: 

• Kaatis, kenttä numero 18 (Liite 2. – luettelossa)  

• Hietaneva, kenttä numero 86 (Liite 2. – luettelossa) 

• Kuivanto, kenttä numero 29 (Liite 2. – luettelossa) 
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Sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen sijaitessa lentopaikan (lentokentät) yhteydessä sallitaan maksimi 

laitteen paino 100kg saakka yleisesti, perusteella että lentopaikoilta operoidaan muutenkin isommilla 

lentolaitteilla, harrastajat ovat hyvin kokeneita ja paikka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta 

toimintaan. Yli 25kg laitteilla operointi tulee olla erikseen huomioitu kenttäsäännöissä ja alueen 

toimintaohjeissa.  

Lennokkikenttä tai lentopaikka voi itse rajoittaa toimintaa yli 25kg laitteilla tai asettaa rakenteellisia ja 

toiminnallisia ehtoja. 

Kenttäsäännöt 

Sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä tulee olla lennätyspaikan säännöt. Paikallisten sääntöjen laadinnasta 

vastaa toimintaa harjoittava ilmailukerho, lennätyspaikan ylläpitäjä tai muu vastaava taho. 

Lennätyspaikan ohjeiden ja sääntöjen tavoite on varmistaa turvallinen lennokkiharrastustoiminta 

alueella. Säännöt ja ohjeet tulee olla helposti nähtävissä.  

Lentotoiminnan turvallisuus 

Lentotoiminnassa sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä ei käytetä erikseen määriteltyjä suojaetäisyyksiä 

ihmisiin tai rakennuksiin.  

Lentotoiminta suoritetaan sallivalla UAS alueella niin, että kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei 

ihmisille tai omaisuudelle aiheudu kohtuutonta vaaraa koko sinä aikana, kun miehittämättömällä ilma-

alusjärjestelmällä harjoitetaan toimintaa. Mahdollisten maariskien tarvitsemat suojaetäisyydet tulee olla 

huomioitu tarpeen mukaan paikallisissa kenttäsäännöissä.  

Miehittämätön ilma-alus väistää muita ilma-aluksia (miehitettyjä).  

Lennätystoiminta tapahtuu aina suorassa näköyhteydessä (VLOS), poislukien FPV lennätys erillisellä rata-

alueella (ks. kohta Tähystäjän käyttö). 

Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset 

Vahingonkorvauslain mukainen. 0-20kg lennokkien lennätyksen ei edellytä vakuutusta ja yli 20kg EU 

vakuutusasetuksen mukaisesti. 

Tähystäjän käyttö 

FPV-lennätykseen (First Person View) ei tarvita erillistä tähystäjää sallivalla UAS alueella kun lennätys 

tapahtuu erikseen merkityllä ja turvalliseksi oletetulla (ns. steriili) rata-alueella, jossa maksimi 

lentokorkeus ei ylitä 30m. Muussa FPV lennätyksessä tulee käyttää erillistä tähystäjää. 

Esineiden pudottaminen 

Sallitaan lajin luonteeseen kuuluva pienten ja kevyiden esineiden (laskuvarjo tms.) pudottaminen 

kenttäalueelle niin ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. 

Pyrotekniikka 

Sallitaan lajin luonteeseen kuuluvat pieni ja kevyt pyrotekniikka kuten harrasteraketit, rakettilennokit, 

kuumailmapallojen ja -ilmalaivojen polttimet, vapaastilentävien fuset, polttomoottorit, suihkumoottorit, 

CE-merkityt savut ja värisavut. 
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AVOIMEN TOIMINTAKATEGORIAN KOHDISTA POIKKEAMAT 

Edellä kuvattujen toimintaehtojen mukaisesti esitetään poikkeamista avoimen toimintakategorian 

seuraavista vaatimuksista, joita ei siis sovelleta sallivilla UAS alueilla: 

KOMISSION TÄTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947 

4 artikla, kohta 1, alakohdat a) - f) 

4 artikla, kohta 2 

7 artikla, kohta 1 

8 artikla, kohta 1 

9 artikla, kohta 1 

10 artikla kokonaisuudessaan 

20 artikla, alakohdat a) ja b) 

22 artikla, alakohdat a) – c) 

 

LIITE, A OSA (KOMISSION TÄTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947) 

UAS.OPEN.010, kohdat 1) – 4) 

UAS.OPEN.020, kohdat 1) – 5) 

UAS.OPEN.030, kohdat 1) – 3) 

UAS.OPEN.040, kohdat 2), 3) ja 4) 

UAS.OPEN.050, kohdat 4), 5) ja 6) 

UAS.OPEN.060, kohdan 1 alakohdat a) ja b) sekä kohta 4 

UAS 

 

 

 

 

 


