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KOMMENTOINTITAULUKKO 
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi, 
VN/8135/2019 
 

Lakiluonnoksen teksti  Muutosehdotus Perustelu / Kommentti 
11 § 1 mom. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi 
lentoturvallisuuden, turvallisuustutkinnan, 
maanpuolustuksen, aluevalvonnan, 
rajaturvallisuuden, poliisitoiminnan, 
pelastustehtävien tai yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi 
välttämättömästä syystä rajoittaa taikka 
kieltää ilmailun tietyllä alueella enintään 
neljän viikon ajaksi. 

Liikenne- ja 
viestintävirasto voi 
lentoturvallisuuden, 
turvallisuustutkinnan
, maanpuolustuksen, 
aluevalvonnan, 
rajaturvallisuuden, 
poliisitoiminnan, 
pelastustehtävien tai 
yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi 
välttämättömästä 
syystä rajoittaa 
taikka kieltää 
ilmailun tietyllä 
alueella enintään 
kahden (2) viikon 
ajaksi. 

Puolustusvoimien 
toimintaedellytykset 
päivittäisessä koulutus- ja 
harjoitustoiminnassa on 
turvattu erittäin hyvin.  
Syvän rauhantilan aikana 
perustoiminnan varausajan 
pidentäminen neljään 
viikkoon on kohtuuton ja 
perusteeton. 
 
Pitkäaikaiset harjoitukset 
voidaan ja tulee keskittää 
päivittäisen toiminnan 
alueille, joille 
Puolustusvoimilla on pysyvä 
päivittäinen etuoikeus. 

 

Yleiskommentit 11 b § pykälän perustelutekstiin (sivu 61)  
 
Luonnos ei sisällä juuri minkäänlaisia ylärajoja UAS-toimintavyöhykkeelle. Sen mukaan Traficom voisi 
halutessaan luovuttaa koko Suomen ilmatilan yhdelle yksittäiselle miehittämättömän ilmailun toimijalle 
ilman yhtäkään EU-asetuksen artikla 4:n ehtoa viideksi vuodeksi.  
 
Nähdäksemme ilmatila kuuluu lähtökohtaisesti kaikille ilma-aluksille, jotka kykenevät toimimaan SERA 
(Standardised European Rules of the Air) -vaatimusten mukaisesti. Niinpä UAS-toimintavyöhykkeiden 
perustamiseen liittyvissä säädöksissä tulee olla suoja- ja valvontamekanismit, jotka varmistavat että 
UAS-toimintavyöhykkeitä perustetaan  vain todelliseen tarpeeseen ja niiden ajallinen ja paikallinen 
ulottuvuus rajoitetaan todellisen tarpeen mukaisiksi.  

Yksityiskohtaiset kommentit 11 b § pykälän perustelutekstiin (sivu 61)  
 
 

Lakiluonnoksen teksti  Muutosehdotus Perustelu / Kommentti 
11 b §. Miehittämättömän ilmailun vaatimuksista 
poikkeaminen UAS-ilmatilavyöhykkeellä. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 11 b §, joka 

-  
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mahdollistaisi komission täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 2 kohdan mukaiset miehittämättömien 
ilma-alusjärjestelmien UAS-ilmatilavyöhykkeet, 
joissa helpotetaan miehittämättömillä ilma-
aluksilla harjoitettavaa toimintaa. 
Uuden pykälän 1 momentin mukaan Liikenne- ja 
viestintävirasto voi omasta aloitteestaan tai 
miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän 
eli operaattorin hakemuksesta perustaa enintään 
viiden vuoden määräajaksi UAS-
ilmatilavyöhykkeen, jolla miehittämätön ilma-alus 
on vapautettu yhdestä tai useammasta 
miehittämättömän ilmailun 
täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklassa 
tarkoitetusta avointa kategoriaa koskevasta 
vaatimuksesta. Vaatimuksia ovat: a) 
miehittämätön ilma-alusjärjestelmä kuuluu 
johonkin delegoidussa asetuksessa vahvistetuista 
62 luokista tai se on yksityisesti rakennettu tai 
täyttää 20 artiklassa määritellyt ehdot; b) 
miehittämättömän ilma-aluksen suurin sallittu 
lentoonlähtömassa on alle 25 kg; c) kauko-ohjaaja 
varmistaa, että miehittämätön ilma-alus pidetään 
turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä 
lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella; d) kauko-
ohjaaja harjoittaa miehittämättömällä 
ilmaaluksella toimintaa kaiken aikaa suorassa 
näköyhteydessä, paitsi seuraa minua -tilassa 
lennettäessä tai liitteessä olevassa A osassa 
määritettyä miehittämättömän ilma-aluksen 
tähystäjää käytettäessä; e) lennon aikana 
miehittämätön ilma-alus pidetään 120 metrin 
säteellä maanpinnan lähimmästä kohdasta, paitsi 
liitteessä olevassa A osassa määritetyn esteen yli 
lennettäessä; ja f) miehittämätön ilma-alus ei 
lennon aikana kuljeta vaarallisia aineita eikä siitä 
putoa mitään materiaalia. 

-  

Uuden 11 b §:n mukaisella UAS-
ilmatilavyöhykkeellä, jolla voidaan poiketa yhdestä 
tai useammasta 4 artiklan mukaisesta 
vaatimuksesta, voitaisiin siis poiketa esimerkiksi 
miehittämättömälle ilma-alukselle asetetusta 
painorajasta, näköyhteysvaatimuksesta ja tai 
korkeusvaatimuksesta. 

-  

UAS-ilmatilavyöhyke on uudenlainen alue, joka 
koskee nopeasti kehittyvää ilmailun alaa, mikä 
puoltaa määräaikaisen alueen perustamista. 
Määräaikaa voidaan jatkaa enintään viidellä 

-  
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vuodella. Tämän jälkeen vyöhykkeen perustamista 
voi hakea uudelleen. Useamman vuoden määräajat 
mahdollistavat varsin pitkäkestoisen toiminnan. 
Vyöhyke voidaan perustaa käyttäjän omaa 
toimintaa tai usean tahon yhteistoimintaa varten 
taikka yleiseen käyttöön. Esimerkkejä mahdollisista 
hakijaryhmistä ovat esimerkiksi lennokkikerhot, 
jotka haluaisivat lennättää miehittämättömiä ilma-
aluksia avoimen kategorian vaatimuksista, 
esimerkiksi 120 metrin enimmäiskorkeusrajasta, 
poiketen kerhon lennätyspaikalla. 

-  

Kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 2 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman riskinarvioinnin 
perusteella nimetä tiettyjä ilmatilavyöhykkeitä, 
joilla miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä 
harjoitettava toiminta on vapautettu yhdestä tai 
useammasta kategoriaa ”avoin” koskevasta 
vaatimuksesta. Toiminta on suunniteltava ja 
toteutettava siten, ettei lentoturvallisuutta 
vaaranneta. Liikenne- ja viestintävirasto suorittaa 
riskiarvioinnin käydessään läpi mahdollista 
hakemusta UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamista 
koskien tai arvioidessaan kyseisen vyöhykkeen 
perustamista omasta aloitteestaan. Liikenne- ja 
viestintäviraston tekemän riskiarvioinnin 
perusteella havaittujen uhkien ja riskien 
ehkäisemiseksi uuden 2 momentin mukaan 
päätöksessä voidaan asettaa ehtoja tai rajoituksia.  

- Kyseisen 
täytäntöönpanoasetuksen 
15 artikla sisältää ainoastaan 
UAS-toimintaan liittyviä 
vaatimuksia, joten sen 
nojalla ilmailulaissa ei voida 
asettaa ehtoja tai rajoituksia 
miehitetylle 
lentotoiminnalle.  

On perusteltua, että kansallinen lainsäädäntö 
mahdollistaa miehittämättömälle ilmailulle ehtojen 
asettamisen, sillä miehittämättömän ilmailun on 
arvioitu kasvavan merkittävästi. Keskeistä on, että 
mahdollistavat UAS-ilmatilavyöhykkeet eivät saa 
aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle tai haittaa 
muulle lentoliikenteelle. Vaaraa ei saa aiheuttaa 
myöskään esimerkiksi terveydelle, ympäristölle tai 
omaisuudelle. 

-  

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 
lentoturvallisuuteen ja turvatoimiin liittyviä ehtoja, 
ehtoja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
varmistamiseksi sekä ehtoja menettelyistä ja 
järjestelmistä. Nämä ehdot voivat sisältää ehtoja 
lentosäännöistä poikkeamiselle. Jos esimerkiksi 
alueella on mahdollista poiketa 
näköyhteysvaatimuksesta, päätöksessä voidaan 
asettaa ehtoja siitä, miten lentoturvallisuus 
taataan tällaisessa tilanteessa. Erityisesti 
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kaupallisen miehittämättömän ilmailun 
lisääntyminen lisää miehittämätöntä ilmailua 
tiheästi asutuilla alueilla, mikä tulee huomioida 
turvallisuuden näkökulmasta. Jos useampi 
palveluntarjoaja alkaa tarjota erilaisia palveluita 
hyödyntäen miehittämätöntä ilmailua samalla 
alueella, yksi kysymys on, miten varmistetaan, että 
miehittämättömät ilma-alukset osaavat varoa 
toisiaan. Mikäli näköyhteysvaatimuksesta 
poiketaan alueella, jolla useampi taho harjoittaa 
miehittämättömällä ilmaaluksella toimintaa, 
mahdollisia ehtoja voisi liittyä esimerkiksi sellaisen 
järjestelmän käyttämiseen, jonka avulla eri 
käyttäjät tai heidän miehittämättömät ilma-
aluksensa voivat kommunikoida keskenään. 
Euroopan unionissa parhaillaan valmisteltavana 
oleva U-Space -aloite mahdollistaisi sen, että sekä 
miehittämättömien että miehitettyjen ilma-alusten 
sijainti- ja muut tiedot jaettaisiin toimijoiden 
kesken alustapalvelua käyttäen. Kyseisen aloitteen 
kehitys on vielä kesken, mutta jos jonkinlainen 
tekninen järjestelmä tulee käyttöön, olisi Liikenne- 
ja viestintäviraston mahdollista asettaa 
järjestelmän käyttäminen ehdoksi toimintaan UAS-
ilmatilavyöhykkeellä. 

Poistetaan  Huomautamme, että tuorein 
U-Space -asetusluonnos 
(Draft Opinion for a High-
level regulatory framework 
for the U-space, RMT.0230, 
8.10.2019) ei sisällä muita 
vaateita U-Spacessa 
lentävien miehitettyjen ilma-
alusten operattoreille kuin 
velvollisuus ilmoittaa 
aikeensa. (Artikla 9 
Obligations for manned 
aircraft operators to provide 
data to U-space service 
providers 
 …shall provide data to the 
U-space service providers in 
order for them to establish 
the intent, estimated and 
actual operations.). 
Asetusluonnos ei siis aseta 
ehtoja miehitettyjen ilma-
alusten toimintaan UAS-
ilmatilavyöhykkeellä, jolloin 
myöskään Liikenne- ja 
viestintäviraston ei olisi sen 
nojalla mahdollista asettaa 
teknisen järjestelmän 
käyttäminen ehdoksi 
miehitetyn ilma-aluksen 
toimintaan UAS-
ilmatilavyöhykkeellä.  
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LVM:n perusteluteksti on siis 
tältä osin ristiriidassa 
tuoreemman tiedon kanssa. 
Ehdotamme siksi että ko. 
tekstikappale poistetaan 
perustelumuistiosta ja 
aiheeseen voidaan palata 
High-level Regulatory 
Framework-asetuksen 
astuttua voimaan.  

Mahdollisesti voisi olla tarpeen asettaa ehtoja siitä, 
että vyöhykkeellä on oltava vastuuhenkilö, joka 
koordinoi eri toimijoiden harjoittamaa toimintaa. 
Vastaava vastuuhenkilö on käytössä esimerkiksi 
nykyisin tietyissä yleisötapahtumissa, joita varten 
asetetaan vaara-alue, jolla ilmailua harjoitetaan 
sekä helikoptereilla että miehittämättömillä ilma-
aluksilla. 

-  

Ehtoja voidaan asettaa myös ilmatilavyöhykkeen 
käyttäjäryhmästä, jotta päätöksestä ilmenee, onko 
vyöhyke perustettu vain käyttäjän omaa toimintaa 
varten, usean tahon yhteistoimintaa varten vai 
yleiseen käyttöön. On myös tarpeen, että virasto 
voi seurata toimintaa, joten sen pitää voida asettaa 
ehtoja raportointivelvollisuudesta viranomaisille ja 
muille tahoille. Lisäksi on tarpeen voida asettaa 
ajallisia (vuorokauden ja vuoden aikaan liittyviä) ja 
sääolosuhteisiin liittyviä rajoituksia, jotta voidaan 
asettaa rajoja mahdollistavan alueen käytölle 
esimerkiksi meluhaitan minimoimiseksi. Ilmatila-
alueen tai –vyöhykkeen asettaminen sisältää jo 
itsessään maantieteelliset rajoitukset, joten niiden 
esiin tuominen pykälässä erikseen ei ole tarpeen. 

-  

Uuden 3 momentin mukaan Liikenne- ja 
viestintävirasto voi peruuttaa edellä 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen tai päätöksen tai muuttaa 
sen ehtoja, jos määräystä tai päätöstä tehtäessä 
valinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti. 
Vaikka määräys tai päätös tehdään määräajaksi, 
voi olla tarpeen muuttaa tai peruuttaa niitä, jos 
esimerkiksi vyöhykkeen perustamisesta hakeneen 
käyttäjän toiminta on lakannut, tai jos alueella on 
rakennettu jotain uutta, jonka vuoksi alueella ei 
enää ole turvallista poiketa avointa kategoriaa 
koskevista vaatimuksista. Liikenne- ja 
viestintävirasto perustaa nykyisin 11 §:n mukaisia 
alueita alle vuoden tilapäisiksi alueiksi päätöksellä 
ja pysyväisluonteisemmin määräyksellä. Vastaava 

Ehdotamme 
että määräys tai 
päätös voidaan 
peruuttaa tai 
sen ehtoja 
muuttaa myös, 
jos UAS-
ilmatilavyöhykke
en käyttäjä on 
poikennut 
vyöhykkeen 
käyttöehdoista. 
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jaottelu soveltuu myös uudenlaisten UAS-
ilmatilavyöhykkeiden perustamiseen. 

 

Ehdotus 11 b § pykälän tekstiksi 
Ilmailulain luonnos Muutosehdotus Perustelu 
Liikenne- ja viestintävirasto voi 
omasta aloitteestaan tai 
miehittämättömän ilma-
alusjärjestelmän käyttäjän 
hakemuksesta perustaa 
määräyksellä tai päätöksellä 
enintään viiden vuoden 
määräajaksi käyttäjän omaa 
toimintaa tai usean tahon 
yhteistoimintaa varten taikka 
yleiseen käyttöön UAS-
ilmatilavyöhykkeen, jolla 
miehittämätön ilma-alus on 
vapautettu yhdestä tai 
useammasta miehittämättömän 
ilmailun 
täytäntöönpanoasetuksen 4 
artiklassa tarkoitetusta avointa 
kategoriaa koskevasta 
vaatimuksesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 
omasta aloitteestaan tai 
miehittämättömän ilma-
alusjärjestelmän käyttäjän 
hakemuksesta perustaa 
määräyksellä tai päätöksellä 
enintään viiden vuoden 
määräajaksi käyttäjän omaa 
toimintaa tai usean tahon 
yhteistoimintaa varten taikka 
yleiseen käyttöön UAS-
ilmatilavyöhykkeen, jolla 
miehittämätön ilma-alus on 
vapautettu yhdestä tai 
useammasta miehittämättömän 
ilmailun 
täytäntöönpanoasetuksen 4 
artiklassa tarkoitetusta avointa 
kategoriaa koskevasta 
vaatimuksesta. 

 

Toiminta on suunniteltava ja 
toteutettava siten, ettei 
lentoturvallisuutta vaaranneta. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi 
ilma-alusjärjestelmän käyttäjän 
hakemuksesta jatkaa päätöksen 
voimassaoloaikaa enintään 
viidellä vuodella. 

Toiminta on suunniteltava ja 
toteutettava siten, ettei 
lentoturvallisuutta vaaranneta 
eikä aiheuteta haittaa muulle 
lentoliikenteelle. Vaaraa ei saa 
aiheuttaa myöskään 
terveydelle, ympäristölle tai 
omaisuudelle. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi 
ilma-alusjärjestelmän käyttäjän 
hakemuksesta jatkaa päätöksen 
voimassaoloaikaa enintään 
viidellä vuodella. 

Lisäykset ovat perusteluissa 
mainittuja keskeisiä 
vaatimuksia. Tämän johdosta 
ne kuuluvat mukaan myös 
lakitekstiin.  

Määräyksessä tai päätöksessä 
voidaan asettaa:  
1) lentoturvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyviä ehtoja;  
2) ehtoja yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden varmistamiseksi; 
3) ehtoja ilmatilavyöhykkeen 
käyttäjäryhmästä;  

Määräyksessä tai päätöksessä 
voidaan miehittämättömien 
ilma-alusten toiminnalle UAS-
ilmatilavyöhykkeessä asettaa:  
1) lentoturvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyviä ehtoja;  
2) ehtoja yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden varmistamiseksi; 

Pykälä nojaa UAS-
täytäntöönpanoasetuksen 
artiklaan 15, joka sisältää vain 
UAS- toimintaan liittyviä 
vaatimuksia, joten sen nojalla 
tässä pykälässä ei voida asettaa 
ehtoja tai rajoituksia 
miehitetylle lentotoiminnalle. 
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4) ehtoja menettelyistä ja 
järjestelmistä;  
5) ehtoja 
raportointivelvollisuudesta 
viranomaisille ja muille tahoille; 
6) ajallisia ja sääolosuhteisiin 
liittyviä rajoituksia. 

3) ehtoja ilmatilavyöhykkeen 
käyttäjäryhmästä;  
4) ehtoja menettelyistä ja 
järjestelmistä;  
5) ehtoja 
raportointivelvollisuudesta 
viranomaisille ja muille tahoille; 
6) ajallisia ja sääolosuhteisiin 
liittyviä rajoituksia. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 
peruuttaa edellä 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen tai 
päätöksen tai muuttaa sen 
ehtoja, jos määräystä tai 
päätöstä tehtäessä vallinneet 
olosuhteet ovat muuttuneet 
olennaisesti. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 
peruuttaa edellä 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen tai 
päätöksen tai muuttaa sen 
ehtoja, jos määräystä tai 
päätöstä tehtäessä vallinneet 
olosuhteet ovat muuttuneet 
olennaisesti tai jos vyöhykkeen 
käyttäjä on poikennut 
vyöhykkeen käyttöehdoista. 

Täydentävä lisäys 

(uusi) Liikenneviraston on ennen UAS-
ilmatilavyöhykkeen 
perustamista suoritettava 
riskianalyysi, jossa 
huomioidaan 2 momentissa 
mainitut vaarat ja haitat. 

Täytäntöönpanoasetuksen 
artikla 15:n vaatimus, joka 
pätee myös Suomessa, joten 
pidettävä Ilmailulaissa mukana. 

 
Lakiluonnoksen kohta Mahdollinen muutosehdotus 

perusteluineen tai muu huomio 
Suomen Ilmailuliitto Ry 

Lennokkitoimikunnan 
lennokkimääräystyöryhmä kehittää ”Suomen 
Ilmailuliiton Lennokkitoiminta 2020” –
tavoiteohjelmassa määritetyn mukaista 
järjestelyä, jonka mukaisesti Suomen Ilmailuliiton 
alla tapahtuva perinteinen lennokkiharrastus 
esitetään järjestettäväksi 2020 alkaen. Tässä 
lausunnossa esitetyt huomiot ja kommentit 
perustuvat em. työhön. 

Työryhmän kommentit ovat keränneet Juha 
Reinikka, Markku Hokkanen, Harri Pihl sekä Aaro 
Malila. 

 

1. kommentti 

 Ilmailulain luonnos 11b 

Tämä lainkohta on laadittu tiukemmin, kuin 
vastaava EASA -säädöksen kohta, jossa 
sanotaan näin: 



Suomen Ilmailuliitto   
    28.11.2019 

Miehittämättömän ilmailun vaatimuksista 
poikkeaminen UAS-ilmatilavyöhykkeellä 

Liikenne- ja viestintävirasto voi omasta 
aloitteestaan tai miehittämättömän ilma-
alusjärjestelmän käyttäjän hakemuksesta 
perustaa määräyksellä tai päätöksellä enintään 
viiden vuoden määräajaksi käyttäjän omaa 
toimintaa tai usean tahon yhteistoimintaa 
varten taikka yleiseen käyttöön UAS-
ilmatilavyöhykkeen, jolla miehittämätön ilma-
alus on vapautettu yhdestä tai useammasta 
miehittämättömän ilmailun 
täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklassa 
tarkoitetusta avointa kategoriaa koskevasta 
vaatimuksesta. Toiminta on suunniteltava ja 
toteutettava siten, ettei lentoturvallisuutta 
vaaranneta. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hakemuksesta 
jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään 
viidellä vuodella. 

Määräyksessä tai päätöksessä voidaan asettaa: 

1) lentoturvallisuuteen ja turvatoimiin liittyviä 
ehtoja; 

2) ehtoja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
varmistamiseksi; 

3) ehtoja ilmatilavyöhykkeen käyttäjäryhmästä; 

4) ehtoja menettelyistä ja järjestelmistä; 

5) ehtoja raportointivelvollisuudesta 
viranomaisille ja muille tahoille; 

6) ajallisia ja sääolosuhteisiin liittyviä 
rajoituksia. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa edellä 1 
momentissa tarkoitetun määräyksen tai 
päätöksen tai muuttaa sen ehtoja, jos niitä 
tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet 
olennaisesti. 

Artikla 15 kohta 2: 

Jäsenvaltiot voivat toimivaltaisen viranomaisen 
suorittaman riskinarvioinnin perusteella nimetä 
tiettyjä ilmatilavyöhykkeitä, joilla 
miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä 
harjoitettava toiminta on vapautettu yhdestä 
tai useammasta kategoriaa ”avoin” koskevasta 
vaatimuksesta. 

Kyseisessä kohdassa ei mainita erikseen 4. 
artiklaa, kuten lakiluonnoksessa on mainittu. 
Esimerkiksi avoimen kategorian tutkinnoista 
säädetään 8. artiklassa ja rekisteröinneistä 14. 
artiklassa 

Tätä lainkohtaa tullaan mitä ilmeisemmin 
soveltamaan kerhojen ylläpitämien lennokin 
lennätyspaikkojen järjestelyihin. Asialla on sen 
vuoksi erityistä merkitystä lennokkikerhoille, 
joiden jäsenhankinta perustuu tavallisesti 
lennokin lennätyksen kokeilumahdollisuuden 
tarjoamiseen kaiken ikäisille henkilöille ja siis 
myös yli 12 vuotiaille. EASA säädösten mukaan 
kaikkien yli 250g lennättävien henkilöitten 
pitää suorittaa tutkinto ja rekisteröidyttävä.  
Lennokkikerhot järjestävät myös leirejä ja 
erilaisia kursseja lajista kiinnostuneille. Niiden 
yhteydessä on kova vaatimus, että lajiin 
tutustuva henkilö suorittaa ensin tutkinnon ja 
rekisteröi itsensä. Nuorimmat harrastajat 
voivat olla luku- ja kirjoitustaidottomia ja 
nykyään on hyvin tyypillistä, että eri 
harrastusmuotoja kokeillaan ensin ja sitten 
vasta aloitetaan mahdollinen harrastus. Sen 
vuoksi myös rekisteröinnistä ja tutkinnoista 
tulisi voida poiketa kerhojen toiminnassa 
tilanteissa, jossa toiminta tapahtuu ohjaajan 
valvonnassa. 

Muutosehdotus: 

Lakitekstistä poistetaan viittaus artiklaan 4 tai 
viitataan myös artikloihin 8 ja 14 ja jätetään 
sitä kautta Artiklan 15 mukaisissa tilanteissa 
Traficomille harkintavalta poiketa myös 
rekisteröinti- ja tutkintovaatimuksista.   
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Mikäli harkintavaltaa ei nykyisten säädösten 
johdosta voi Traficomille jättää, niin ehdotamme 
em. toimenpiteet tehtäviksi siinäkin tapauksessa. 
EU -säädökset voivat muuttua ja olisi valitettavaa, 
jos Suomen laki olisi siinä tilanteessa esteenä 
niiden soveltamiselle.    

2. kommentti 

Ilmailulaki 136 § 

Vahingonkorvausvastuu 

Ilmailussa aiheutuneen vahingon 
korvausvastuuseen sovelletaan 
vahingonkorvauslain säännöksiä jäljempänä 
säädetyin poikkeuksin. 

Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat 
huolimattomuudestaan riippumatta 
yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen 
käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai 
omaisuudelle, jota ei kuljeteta kyseisessä ilma-
aluksessa. Ilma-alukseen kohdistuvan 
omistuksenpidätysoikeuden tai muun 
omistukseen perustuvan vakuusoikeuden 
haltija taikka ilma-aluksen vuokralle antaja ei 
kuitenkaan ole vastuussa tämän momentin 
nojalla edellyttäen, että tieto ilma-aluksen 
käyttäjästä on merkitty ilma-alusrekisteriin. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta 
vahinkoon, joka ilma-aluksen käyttämisestä 
ilmailuun aiheutuu toiselle ilma-alukselle, jota 
vahingon sattuessa myös käytetään ilmailuun, 
tai tällaisessa ilma-aluksessa kuljetettavalle 
henkilölle tai omaisuudelle. Mitä 2 momentissa 
säädetään, ei sovelleta myöskään, jos ilma-alus 
on vahingon tapahtuessa ollut luvatta käytössä. 
Tällöin muulle kuin ilma-aluksen omistajalle, 
haltijalle tai käyttäjälle aiheutunut vahinko 
korvataan ilma-aluksen vastuuvakuutuksesta 
siltä osin kuin vahingon aiheuttaja ei pysty 
korvaamaan vahinkoa. 

Korvausvastuusta vahingosta, joka ilma-aluksen 
käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai 

 Ilmailulain muutosesityksessä ei olla 
muuttamassa nykyisen Ilmailulain 136 § 
mitenkään. 

Koska nykyisen lain mukaiset lennokit 
muuttuvat lakiesityksen mukaan lähes 
poikkeuksetta avoimen luokan 
miehittämättömiksi ilma-aluksiksi, niin niiden 
korvausvastuu muuttuu 2. momentissa 
kuvatun ”ankaran vastuun” periaatteen 
mukaiseksi. Niille ei kuitenkaan määrätä 
vakuutuspakkoa ja luonnoksen 
taustamuistiosta saa käsityksen, että toiminnan 
vakuuttamiseen ajatellaan riittävän kolmannen 
osapuolen vastuut kattavan kotivakuutuksen 
tai vastaavan muun vakuutuksen.  Asia ei ole 
kuitenkaan näin. 

Oletamme, että kyse on virheestä ja tarkoitus 
on ollut pitää avoimen luokan lennätystoiminta 
vahingonkorvauslain mukaisena. Siinä 
tapauksessa mahdollinen korvausvastuu on 
kohtuullisesti katettavissa kotivakuutusten 
vastuuvakuutuksilla ja esimerkiksi Ilmailuliiton 
jäsenyyteen kuuluvalla vastuuvakuutuksella. 
Siinä tapauksessa on myös ymmärrettävää, 
että vakuutusta ei määrätä pakolliseksi. 

Huomautamme kuitenkin ristiriidasta, joka 
syntyy yli 20kg lennokeilla tapahtuvalle 
toiminnalle avoimessa kategoriassa, johon 
lakiesityksessä esitetään pakollista ilmailun 
vakuutusasetuksen mukaista vakuutusta. Jos  
vahingonkorvausvastuu perustuu 
vahingonkorvauslakiin samoin,  kuin alle 20kg 
lennokeilla, niin on ristiriitaista, että niille 
vaaditaan kuitenkin ankaran vastuun mukainen 
vastuuvakuutus. Se voidaan tulkita 
korvaustilanteessa ylivakuuttamiseksi ja 
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omaisuudelle, jota kuljetetaan samassa ilma-
aluksessa, säädetään erikseen 

sellaisia vakuutuksia ei myöskään ole saatavissa 
harrastustoimintaan. 

Jos yli 20kg lennokkien vahingonkorvausvastuu 
muutetaan ankaran vastuun mukaiseksi, niin 
sen tulisi perustua todelliseen riskiarvioon. 
EASA -säädöskehikko ei tällaista tunnista ja 
asiasta pitäisi tehdä kansallinen riskianalyysi. 
Vahingonkorvausvastuu ei käsityksemme 
mukaan voi perustua siihen, että 
vakuutusasetus edellyttää tietyntyyppistä 
vakuutusta ja vastuu säädetään kansallisesti 
sitä vastaavaksi. Jos yli 20kg lennokeille 
edellytetään harrastekäytössäkin ns. ankaran 
vastuun vakuutusta, niin huomautamme myös, 
että sellaisia vakuutuksia ei Suomessa ole 
käsityksemme mukaan tarjolla 
yksityishenkilöille.   

Emme tee mitään muutosesitystä, koska sen 
tekemiseen osaamisemme ei riitä. Jätämme 
tämän asian lainsäätäjän harkittavaksi. 
Huomautamme, että koska vakuutuspakko 
ulotetaan ainoastaan pieneen marginaaliseen 
harrastajaryhmään, niin vakuutusten myöntäjälle 
ei synny kunnollista liiketaloudellista 
mielenkiintoa sellaisten tuottamiseen. 
Mielestämme lainsäätäjän on sen vuoksi 
huolehdittava siitä, että sen velvoittamia 
vakuutuksia on yleisesti saatavilla kohtuullisin 
kustannuksin.    

3. kommentti 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 
2019/947 säännöistä ja menetelmistä 
miehittämättömien ilma-alusten käytössä, 

9. artikla Kauko-ohjaajien vähimmäisikä 

1.Toimintakategorian ”avoin” miehittämätöntä 
ilma-alusjärjestelmää käyttävän kauko-
ohjaajan vähimmäisikä on 16 vuotta. 

2.Seuraavissa tapauksissa kauko-ohjaajilta ei 
edellytetä vähimmäisikää: 

EASA asetuksen 9. artikla kohdassa 2c. 
säädetään, että kauko-ohjaajalta ei edellytetä 
vähimmäisikää, kun toiminta tapahtuu 
vaatimukset täyttävän ohjaajan suorassa 
valvonnassa. Ilmailulain 136 pykälässä 
säädetään vahingonkorvausvastuusta 
(lainkohta 2. kommentissa), mutta ei mitään 
tässä tilanteessa syntyvistä vastuista. Kuka 
vastaa (oppilas, opettaja, huoltaja) toiminnasta 
yleensä ja vahingon sattuessa mahdollisesta 
vahingonkorvauksesta? Onko ohjaajalla 
selonottovelvollisuus oppilaan suorittamista 
tutkinnoista ja rekisteröitymisestä ja pitääkö 
esimerkiksi oppilaalla olla huoltajan lupa 
lennätystoimintaan? 
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- - - - - c) kun toiminta tapahtuu 1 kohdan ja 8 
artiklan vaatimukset täyttävän kauko-ohjaajan 
suorassa valvonnassa. 

4. artikla Miehittämättömien ilma-
alusjärjestelmien toimintakategoria ”avoin” 

 1.Toiminta miehittämättömällä ilma-
alusjärjestelmällä luokitellaan kategoriassa 
”avoin” harjoitettavaksi toiminnaksi vain, jos 
seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

- - - - - d) kauko-ohjaaja harjoittaa 
miehittämättömällä ilma-aluksella toimintaa 
kaiken aikaa suorassa näköyhteydessä, paitsi 
seuraa minua -tilassa lennettäessä tai liitteessä 
olevassa A osassa määritettyä miehittämättömän 
ilma-aluksen tähystäjää käytettäessä; 

  

Tämä sama vastuukysymys tulee esille myös 
käytettäessä EASA asetuksen 4. artiklan 
mukaista miehittämättömän ilma-aluksen 
tähystäjää. Kyse on yleensä ns. FPV lennokin 
lennättämisestä, jossa kauko-ohjaaja käyttää 
videolaseja ja vieressä oleva henkilö tarkkailee 
mahdollisia vaaratilanteita. Mikä on tarkkailijan 
vastuu mahdollisessa vahinko- tai 
väärinkäytöstilanteessa? 

  

  

4. kommentti 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 
2019/947 säännöistä ja menetelmistä 
miehittämättömien ilma-alusten käytössä, 

Artikla 16: Toiminta miehittämättömillä ilma-
alusjärjestelmillä lennokkikerhoissa ja -
yhdistyksissä, …. 

4. Jäsenvaltiot voivat sallia lennokkikerhojen ja 
-yhdistysten rekisteröidä jäsenensä 14 artiklan 
mukaisesti perustettuihin 
rekisteröintijärjestelmiin. Jos tämä ei ole 
sallittua, lennokkikerhojen ja -yhdistysten 
jäsenten on rekisteröidyttävä erikseen 14 
artiklan mukaisesti. 

 

EASA asetuksen artiklan 16 kohdassa 4 
annetaan käsityksemme mukaan kansallinen 
päätäntämahdollisuus sille, voiko 
lennokkikerho- tai yhdistys rekisteröidä 
jäsenensä keskitetysti kansalliseen 
rekisteröintijärjestelmään vai onko jokaisen 
yksittäisen harrastajan tehtävä se itse. Tämä 
keskitetty mahdollisuus kiinnostaa Suomen 
Ilmailuliittoa ja sen puitteissa toimivia 
lennokkiorganisaatioita. Se nähdään osana 
niitä palveluja, joita vapaaehtoinen 
järjestäytynyt yhteisö voi jäsenilleen tarjota ja 
luo sitä kautta lisäarvoa, joka kannustaa 
harrastajia järjestäytymiseen. Sillä puolestaan 
on positiivinen vaikutus lennokkiharrastuksen 
turvallisuuteen. 

 Emme pysty arvioimaan sitä, että onko tämä 
mahdollisuus olemassa tämän kyseisen 
ilmailulain luonnoksen puitteissa ja voiko 
esimerkiksi Traficom sopia asiaan liittyvistä 
käytännön järjestelyistä. Sen vuoksi pyydämme 
tarkastelemaan ja mahdollisesti lisäämään 
ilmailulain luonnokseen rekisteröintiin liittyviä 
säädöksiä tältä pohjalta. Jos tätä ei kirjata 
ilmailulakiin, niin pyydämme avaamaan asiaa 
tältä osin lain perustelumuistioon. 
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Huomautamme, että tähän asiaan liittyen on 
juuri päättynyt lausuntopyyntö 
asetusluonnoksista koskien liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksia Liikenne- ja 
viestintäviraston maksuista ja maksullisista 
suoritteista. Kyseisessä asetuksessa ei ole 
lainkaan huomioitu tätä mahdollisuutta. 
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