
Liite 1  

Esitys rajoittavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä lentopaikkojen lähialueille 

(CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeille (FIZ) 
 

EFET – Enontekiö, EFHK - Helsinki-Vantaa, EFIV – Ivalo, EFJO – Joensuu, EFKI – Kajaani,  

EFKE - Kemi-Tornio, EFKT – Kittilä, EFKK - Kokkola-Pietarsaari, EFKS – Kuusamo,  

EFLP – Lappeenranta, EFMA – Mariehamn, EFMI – Mikkeli, EFOU – Oulu, EFPO – Pori,  

EFSA – Savonlinna, EFSI – Seinäjoki, EFTU – Turku, EFVA – Vaasa 
 

UAS-ilmatilavyöhyke A, 0-1 km, SFC - 50m (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta alueella on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston 

luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke B, 0-3 km, SFC - 50m (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

A-vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen kiinteän esteen läheisyydessä on kuitenkin sallittua 

kaikkina aikoina. 

  

UAS-vyöhyke C, sivusuunnassa kiitotien keskilinjasta 5 km / kiitotien suunnassa kynnyksistä 6 km,  

50m – 120m (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla.  

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua seuraavin ehdoin: 

 toimijan tulee tehdä lennätysilmoitus ATS-palvelun tarjoajalle 

 lennätyskorkeuden on oltava alle 120 metriä AGL; 

 lennätyksen tulee tapahtua B-vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella; 

 toimijan tulee kuunnella ko. ATS-elimen radiotaajuutta. 

ATS-elimen aukioloajat tulee varmistaa ilmailutiedotusjulkaisujärjestelmästä www.ais.fi sekä soittamalla ko. 

ATS-yksikköön. ATS-yksiköiden yhteystiedot löytyvät Suomen ilmailukäsikirjasta (AIP SUOMI/FINLAND). 

 

 



UAS-vyöhyke D, CTR, 120m – UNL (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

Esimerkkikuva, EFJO rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet A-D 

 

  



EFHA – Halli, EFKU – Kuopio, EFRO – Rovaniemi, EFTP - Tampere-Pirkkala  
  

 UAS-ilmatilavyöhyke A, 0-1 km, SFC - 50m (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla.  

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta alueella on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston 

luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke B, 0-3 km, SFC - 50m (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla.  

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

A-vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen kiinteän esteen läheisyydessä on kuitenkin sallittua 

kaikkina aikoina. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke C, CTR, 50m – UNL (AGL): 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkikuva, EFTP rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet A-C 



EFJY - Jyväskylä  
 

UAS-ilmatilavyöhyke A, sivusuunnassa kiitotien keskilinjasta 3 km, kiitotien suunnassa kynnyksistä 5 km, 

SFC - 50m (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta alueella on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston 

luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla 

 

UAS-ilmatilavyöhyke B, kaupunki, 120m – UNL (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke C, CTR, 50m – UNL (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

EFJY rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet A-C: 

  



EFUT - Utti  
 

UAS-ilmatilavyöhyke A, 0-3 km, SFC - 50m (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke B, CTR Länsi, 50m – UNL (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

 

UAS-ilmatilavyöhyke C, CTR Itä, ma-pe klo 8.00-16.00 SFC – UNL, muina aikoina 50m – UNL (AGL) 

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan 

luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai 

Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla. 

EFUT rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet A-C: 


