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Bilaga 2 Begränsande geografiska UAS-zoner 

Alla begränsande UAS-zoner som inrättats för att skydda flygplatser gäller även statlig 

obemannad luftfart. 

Vad gäller statlig obemannad luftfart kan avtal om långvariga förfaringssätt eller särskilda 

arrangemang av permanent natur ingås för att uppfylla villkoren för begränsande geografiska 

UAS-zoner. Överenskommelse om förfaringsätten ska ske gemensamt med leverantören av 

flygtrafikledningstjänst, Försvarsmakten och Transport- och kommunikationsverket 

(kontrollerade flygplatser, TMA, CTR, FIZ), eller flygplatsens operatör (okontrollerade flygplatser 

och helikopterflygplatser). 

Transport- och kommunikationsverket ska höra Försvarsmakten innan tillståndet beviljas eller 

särskilda villkor ställs i sådana fall där det permanent finns försvarsmaktens trupper, 

ledningsorgan och anläggningar på flygplatsen, samt vid behov Gränsbevakningsväsendet. 

 

 

a) Flygplatser – kontrollerade flygplatser 
 

Enontekis – EFET  

 

 
 

EFET UAS A SFC - 50M   

682257N 0232555E - 682220N 0232819E - 682034N 0232500E - 682110N 0232236E - 

682257N 0232555E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- 

och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- 

och kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

   

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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EFET UAS B SFC - 50M   

682427N 0232510E - 682236N 0233222E - 681905N 0232545E - 682053N 0231832E - 

682427N 0232510E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFET UAS C 50M - 120M   

682624N 0232515E - 682318N 0233716E - 681709N 0232540E - 682009N 0231339E - 

682624N 0232515E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) 

tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) 

tillåten på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en 

ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFET UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas 

kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFET UAS D 120M - UNL   

683549N 0232713E - 682714N 0240037E - 680712N 0232248E - 681200N 0231335E - 

682009N 0230125E - 682050N 0225911E - 683549N 0232713E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) 

tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor 

som ställts av Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
http://www.ais.fi/
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Halli – EFHA 

 

 
     

EFHA UAS A SFC - 50 M  

615159N 0244944E - 615055N 0244953E - 615045N 0244440E - 615149N 0244430E - 

615159N 0244944E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- 

och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- 

och kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFHA UAS B SFC - 50 M  

615308N 0245152E - 614955N 0245218E - 614936N 0244234E - 615249N 0244203E - 

615308N 0245152E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFHA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFHA UAS C 50 M – UNL  

615938N 0251232E - 614442N 0251426E - 614305N 0242345E - 615759N 0242122E - 

615938N 0251232E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) 

tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) 

tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor 

som ställts av Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFHA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Helsingfors-Vanda – EFHK 

 

 
 

EFHK UAS A SFC - 50 M  

601741N 0245850E - 601801N 0245410E - 601849N 0245242E - 602038N 0245642E - 

602036N 0245849E - 601948N 0250016E - 601811N 0250045E - 601741N 0245850E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- 

och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- 

och kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFHK UAS B SFC - 50 M  

601614N 0245754E - 601629N 0245401E - 601853N 0244939E - 602209N 0245651E - 

602208N 0245858E - 601944N 0250319E - 601743N 0250340E - 601614N 0245754E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 

50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFHK UAS C 50 M - 120 M  

601418N 0245727E - 601436N 0245304E - 601836N 0244548E - 602128N 0245006E - 

602403N 0245748E - 602401N 0245955E - 602001N 0250710E - 601646N 0250704E - 

601418N 0245727E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför EFHK UAS B och EFHF UAS-zonernas sidogränser.  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är 

tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

    

EFHK UAS D 120 M – UNL   

602443N 0244227E - 602728N 0245518E - 602651N 0250453E - 602209N 0251220E - 

601629N 0251242E - 601656N 0250219E - 601552N 0250148E - 601433N 0245938E - 

601302N 0245851E - 601222N 0245537E - 601302N 0244849E - 601624N 0244112E - 

601936N 0243850E - 602443N 0244227E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFHK UAS D 120 M – UNL  

601656N 0250219E - 601629N 0251242E - 601537N 0251240E - 601041N 0250300E - 

601108N 0250045E - 601302N 0245851E - 601433N 0245938E - 601552N 0250148E - 

601656N 0250219E  

 UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) är tillåten endast på följande 

villkor: 

o Upp till 700 ft (AMSL) endast tillåten genom en separat överenskommelse med 

Helsingfors-Malms (EFHF) flygplatsoperatör eller genom att följa publicerade lokala 

verksamhets-anvisningar och förfaranden.  

o över 700 ft (AMSL) höjd:  

 Flygning under ATS-organets öppettider endast med tillstånd av leverantören av 

flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider med Transport- och kommunikationsverkets 

tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFHF UAS-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt avstånd 

på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben. (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Ivalo - EFIV 

 

 
 

EFIV UAS A SFC - 50M   

683739N 0272544E - 683652N 0272745E - 683513N 0272254E - 683600N 0272053E - 

683739N 0272544E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFIV UAS B SFC - 50M   

683910N 0272552E - 683649N 0273156E - 683342N 0272246E - 683603N 0271643E - 

683910N 0272552E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFIV UAS C 50M - 120M   

684103N 0272705E - 683708N 0273712E - 683149N 0272133E - 683544N 0271128E - 

684103N 0272705E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFIV UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFIV UAS D 120M - UNL   

685050N 0273646E - 683952N 0280443E - 682200N 0271220E - 683250N 0264419E - 

685050N 0273646E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer). 
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Joensuu – EFJO 

 

  
 

EFJO UAS A SFC - 50M  

624034N 0293508E - 623945N 0294006E - 623844N 0293919E - 623933N 0293422E - 

624034N 0293508E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFJO UAS B SFC - 50M  

624157N 0293342E - 624024N 0294305E - 623721N 0294044E - 623854N 0293124E - 

624157N 0293342E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFJO UAS C 50M - 120M  

624331N 0293109E - 624052N 0294710E - 623547N 0294315E - 623826N 0292720E - 

624331N 0293109E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFJO UAS B-zonen,  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFJO UAS D 120M - UNL  

625040N 0291901E - 624231N 0300653E - 622832N 0295524E - 623637N 0290755E - 

625040N 0291901E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Jyväskylä - EFJY 

 
 

EFJY UAS A SFC - 50 M  

622729N 0253751E - 622246N 0254822E - 622027N 0254332E - 622510N 0253301E - 

622729N 0253751E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFJY UAS B 50 M – UNL  

623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621520N 0255843E - 621752N 0254713E - 

621352N 0254002E - 622556N 0251255E - 623645N 0253517E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd i området 

(AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor 

som ställts av Transport- och kommunikationsverket.   

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFJY UAS C 120 M – UNL  

621752N 0254713E - 621520N 0255843E - 621014N 0254807E - 621352N 0254002E - 

621752N 0254713E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider 

och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar 

för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Kajana - EFKI 

 

 
 

EFKI UAS A SFC - 50 M  

641753N 0274403E - 641650N 0274430E - 641623N 0273902E - 641726N 0273835E - 

641753N 0274403E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFKI UAS B SFC - 50 M  

641908N 0274602E - 641558N 0274723E - 641507N 0273703E - 641817N 0273542E - 

641908N 0274602E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFKI UAS C 50 M - 120 M  

642030N 0274914E - 641513N 0275129E - 641346N 0273351E - 641903N 0273135E - 

642030N 0274914E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKI UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFKI UAS D 120M - UNL  

642635N 0280522E - 641152N 0281121E - 640737N 0271759E - 642218N 0271133E - 

642635N 0280522E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Kemi-Torneå - EFKE 

 

 
 

EFKE UAS A SFC - 50 M   

654811N 0243402E - 654803N 0243638E - 654539N 0243552E - 654547N 0243316E - 

654811N 0243402E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFKE UAS B SFC - 50 M  

654923N 0243146E - 654859N 0243935E - 654427N 0243807E - 654451N 0243020E - 

654923N 0243146E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFKE UAS C 50M - 120M  

655027N 0244243E - 654243N 0244012E - 654323N 0242714E - 655107N 0242940E - 

655027N 0244243E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKE UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFKE UAS D 120M – UNL  

655840N 0242015E - 655640N 0245635E - 653424N 0244909E - 653620N 0241322E - 

655840N 0242015E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Kittilä - EFKT 

 

 
 

 

EFKT UAS A SFC - 50M   

674322N 0245125E - 674101N 0245257E - 674046N 0245012E - 674306N 0244840E - 

674322N 0245125E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFKT UAS B SFC - 50M   

674441N 0245329E - 674013N 0245623E - 673928N 0244808E - 674353N 0244514E - 

674441N 0245329E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFKT UAS C 50M - 120M   

674630N 0245513E - 673854N 0250009E - 673739N 0244625E - 674510N 0244127E - 

674630N 0245513E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKT UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

    

 

EFKT UAS D 120M – UNL  

675626N 0250229E - 673134N 0251740E - 672809N 0243941E - 675258N 0242352E - 

675626N 0250229E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Karleby-Jakobstad - EFKK 

 

 
 

EFKK UAS A SFC - 50 M  

634425N 0230753E - 634413N 0231016E - 634151N 0230915E - 634203N 0230652E - 

634425N 0230753E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

 

EFKK UAS B SFC - 50 M  

634540N 0230557E - 634504N 0231307E - 634036N 0231111E - 634112N 0230402E - 

634540N 0230557E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFKK UAS C 50 M - 120 M  

634727N 0230414E - 634627N 0231611E - 633849N 0231253E - 633949N 0230059E - 

634727N 0230414E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:  

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKK UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

 

EFKK UAS D 120 M – UNL  

635500N 0225623E - 635215N 0232942E - 633017N 0232012E - 633303N 0224717E - 

635500N 0225623E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Kuopio – EFKU 

 

 
 

EFKU UAS A SFC - 50 M  

630148N 0274754E - 625924N 0275007E - 625859N 0274756E - 630122N 0274543E - 

630148N 0274754E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

 

EFKU UAS B SFC - 50 M  

630313N 0274909E - 625849N 0275313E - 625734N 0274640E - 630156N 0274237E - 

630313N 0274909E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFKU UAS C 50 M – UNL  

631405N 0275307E - 625208N 0281314E - 624622N 0274304E - 630815N 0272238E - 

631405N 0275307E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Kuusamo - EFKS 

 

 
 

EFKS UAS A SFC - 50 M  

660027N 0291306E - 655850N 0291727E - 655802N 0291541E - 655939N 0291119E - 

660027N 0291306E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

  

EFKS UAS B SFC - 50 M  

660158N 0291255E - 655854N 0292110E - 655631N 0291552E - 655935N 0290735E - 

660158N 0291255E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFKS UAS C 50 M - 120 M  

660351N 0291146E - 655837N 0292552E - 655437N 0291701E - 655952N 0290251E - 

660351N 0291146E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKS UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

 

EFKS UAS D 120 M – UNL  

661333N 0290251E - 655655N 0294748E - 654554N 0292308E - 660225N 0283814E - 

661333N 0290251E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Villmanstrand – EFLP 

 

 
 

EFLP UAS A SFC - 50 M  

610339N 0281031E - 610239N 0281124E - 610142N 0280648E - 610241N 0280556E - 

610339N 0281031E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFLP UAS B SFC - 50 M  

610504N 0281141E - 610205N 0281419E - 610017N 0280538E - 610315N 0280301E - 

610504N 0281141E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFLP UAS C 50 M - 120 M  

610642N 0281352E - 610143N 0281815E - 605839N 0280327E - 610336N 0275905E - 

610642N 0281352E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFLP UAS B-zonen,  
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o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFLP UAS D 120 M – UNL  

611359N 0282413E - 610123N 0283513E - 605236N 0275258E - 610509N 0274144E - 

611359N 0282413E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Mariehamn - EFMA  

 

 
 

EFMA UAS A SFC - 50 M  

600831N 0195344E - 600805N 0195543E - 600609N 0195403E - 600635N 0195204E - 

600831N 0195344E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFMA UAS B SFC - 50 M  

600956N 0195236E - 600838N 0195833E - 600444N 0195510E - 600601N 0194914E - 

600956N 0195236E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFMA UAS C 50 M - 120 M  

601151N 0195154E - 600941N 0200149E - 600249N 0195552E - 600458N 0194559E - 

601151N 0195154E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMA UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFMA UAS D 120 M – UNL  

602028N 0194855E - 601430N 0201631E - 595445N 0195915E - 600038N 0193154E - 

602028N 0194855E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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S:t Michel – EFMI 

 

 
 

EFMI UAS A SFC - 50 M  

614202N 0271052E - 614120N 0271422E - 614021N 0271330E - 614102N 0270959E - 

614202N 0271052E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFMI UAS B SFC - 50 M  

614327N 0270939E - 614154N 0271720E - 613857N 0271443E - 614027N 0270700E - 

614327N 0270939E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFMI UAS C 50 M - 120 M  

614504N 0270723E - 614215N 0272121E - 613721N 0271659E - 614004N 0270259E - 

614504N 0270723E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   
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o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMI UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFMI UAS D 120 M – UNL  

615205N 0265750E - 614341N 0274018E - 612955N 0272803E - 613815N 0264555E - 

615205N 0265750E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Uleåborg – EFOU 

 

 
 

EFOU UAS A SFC – 50 M  

645654N 0251929E - 645538N 0252424E - 645443N 0252305E - 645558N 0251811E - 

645654N 0251929E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFOU UAS B SFC - 50 M  

645823N 0251836E - 645600N 0252753E - 645315N 0252356E - 645536N 0251443E - 

645823N 0251836E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFOU UAS C 50 M – UNL  

650810N 0250649E - 650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 

645710N 0252811E - 645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 

644952N 0254449E - 644324N 0253536E - 645519N 0244846E - 650810N 0250649E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  
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 Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFOU UAS D 120 M – UNL   

650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 645710N 0252811E - 

645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 650407N 0252252E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider 

och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar 

för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer). 
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Björneborg – EFPO 

 

  
 

EFPO UAS A SFC - 50 M  

612851N 0214637E - 612728N 0215035E - 612636N 0214916E - 612758N 0214518E - 

612851N 0214637E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFPO UAS B SFC - 50 M  

613022N 0214606E - 612742N 0215344E - 612506N 0214946E - 612743N 0214210E - 

613022N 0214606E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFPO UAS C 50 M - 120 M  

613212N 0214440E - 612737N 0215747E - 612317N 0215111E - 612747N 0213807E - 

613212N 0214440E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  
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o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFPO UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFPO UAS D 120 M – UNL  

614031N 0213726E - 612703N 0221626E - 611458N 0215806E - 612821N 0211914E - 

614031N 0213726E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Rovaniemi – EFRO 

 

 
 

 

EFRO UAS A SFC - 50 M   

663517N 0255048E - 663438N 0255257E - 663230N 0254852E - 663309N 0254642E - 

663517N 0255048E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

 

EFRO UAS B SFC - 50M  

663647N 0255017E - 663450N 0255645E - 663100N 0254923E - 663256N 0254254E - 

663647N 0255017E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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EFRO UAS C 50M – UNL  

664733N 0255218E - 664140N 0261148E - 663520N 0261613E - 661950N 0254634E - 

662921N 0251644E - 664733N 0255218E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Nyslott – EFSA 

 

 
 

EFSA UAS A SFC - 50M  

615742N 0285523E - 615621N 0285922E - 615528N 0285802E - 615649N 0285403E - 

615742N 0285523E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

    

EFSA UAS B SFC - 50M  

615912N 0285451E - 615636N 0290233E - 615358N 0285834E - 615634N 0285052E - 

615912N 0285451E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFSA UAS C 50 M - 120 M  

620101N 0285323E - 615632N 0290640E - 615209N 0290001E - 615638N 0284645E - 

620101N 0285323E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   
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o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSA UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFSA UAS D 120 M – UNL  

620905N 0284652E - 615626N 0292413E - 614420N 0290540E - 615654N 0282823E - 

620905N 0284652E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Seinäjoki - EFSI 

 

 
 

EFSI UAS A SFC - 50M  

624235N 0224921E - 624102N 0225236E - 624017N 0225054E - 624150N 0224739E - 

624235N 0224921E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFSI UAS B SFC - 50 M  

624406N 0224925E - 624100N 0225555E - 623846N 0225050E - 624152N 0224420E - 

624406N 0224925E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFSI UAS C 50 M - 120 M  

624601N 0224840E - 624035N 0230003E - 623651N 0225134E - 624217N 0224011E - 

624601N 0224840E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   
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o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSI UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

EFSI UAS D 120 M – UNL  

625433N 0224515E - 623849N 0231759E - 622831N 0225431E - 624410N 0222146E - 

625433N 0224515E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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Tammerfors – Birkala 

 
EFTP UAS A SFC - 50M  

612552N 0233809E - 612453N 0233907E - 612349N 0233421E - 612447N 0233323E - 

612552N 0233809E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

EFTP UAS B SFC - 50M  

612718N 0233913E - 612422N 0234207E - 612223N 0233317E - 612517N 0233023E - 

612718N 0233913E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

EFTP UAS C 50M – UNL  

613635N 0235128E - 612303N 0240448E - 611303N 0232104E - 612630N 0230729E - 

613635N 0235128E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer). 
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Åbo – EFTU 

 

 
 

EFTU UAS A SFC - 50 M  

603129N 0221807E - 603025N 0221819E - 603012N 0221325E - 603116N 0221313E - 

603129N 0221807E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFTU UAS B SFC - 50 M  

603239N 0222006E - 602926N 0222041E - 602902N 0221127E - 603215N 0221050E - 

603239N 0222006E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFTU UAS C 50 M - 120 M  

603352N 0222310E - 602830N 0222408E - 602749N 0220824E - 603311N 0220722E - 

603352N 0222310E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare 

oväntad öppning av ATS-enheten,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFTU UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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 ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFTU UAS D 120 M – UNL  

603921N 0223914E - 602426N 0224145E - 602219N 0215343E - 603711N 0215048E - 

603921N 0223914E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (horisontellt 

avstånd på högst 50 m) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret 

är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

 

 

  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Uttis – EFUT 

 

 
EFUT UAS A SFC – UNL  

605549N 0265957E - 605239N 0270119E - 605145N 0265240E - 605455N 0265117E - 

605549N 0265957E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

EFUT UAS B 50 M – UNL  

610059N 0264837E - 605455N 0265117E - 605145N 0265240E - 604539N 0265136E - 

604404N 0263629E - 605852N 0262951E - 610059N 0264837E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.   

 Flygning i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 m horisontellt) är dock tillåten alla tider 

och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar 

för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

EFUT UAS C SFC - UNL MÅ–FR KL. 8–16 / 50 M – UNL  

610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604539N 0265136E - 605145N 0265240E - 

605239N 0270119E - 605549N 0265957E - 605455N 0265117E - 610059N 0264837E - 

610347N 0271410E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Må–fr kl. 8–16 (LMT) krävs det alltid tillstånd för UAS-verksamhet. Övriga tider krävs 

tillstånd för UAS-verksamhet på över 50 m höjd.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Vasa – EFVA 

 

 
 

EFVA UAS A SFC - 50 M  

630424N 0214604E - 630205N 0214737E - 630146N 0214521E - 630405N 0214347E - 

630424N 0214604E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFVA UAS B SFC – 50 M  

630545N 0214739E - 630122N 0215034E - 630025N 0214347E - 630448N 0214049E - 

630545N 0214739E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFVA UAS C 50 M – 120 M  

630736N 0214853E - 630008N 0215353E - 625834N 0214233E - 630602N 0213730E - 

630736N 0214853E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.    

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten 

på följande villkor:   

o Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med 

anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i fall av en ATS-enhets 

ytterligare oväntad öppning,  

o Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),  

o Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFVA UAS B-zonen,  

o Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.   

 ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst 

www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation 

finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).  

 Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåtet alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåten 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  

  

EFVA UAS D 120 M – UNL  

631625N 0215404E - 625405N 0220845E - 624947N 0213726E - 631204N 0212223E - 

631625N 0215404E  

 Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd 

(AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.  

 Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten 

med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser i närheten av ett hinder (avstånd högst 50 

m horisontellt) är dock tillåten alla tider och flygning högst 15 meter över hindret är tillåtet 

på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer).  
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b) Flygplatser – okontrollerade flygplatser 
 

 

Aavahelukka – EFAA  

 

 
 

 

EFAA UAS SFC – UNL  

673732N 0235705E - 673538N 0240140E - 673454N 0235935E - 673648N 0235500E - 

673732N 0235705E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.   

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Ahmosuo – EFAH  

 

 
 

EFAH UAS SFC – UNL   

645456N 0254333E - 645318N 0254815E - 645228N 0254638E - 645406N 0254157E - 

645456N 0254333E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

 

Alavo - EFAL  

 

  
 

EFAL UAS SFC – UNL  

623401N 0233649E - 623257N 0233711E - 623233N 0233141E - 623337N 0233119E - 

623401N 0233649E   

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Eura - EFEU   

 

 

EFEU UAS SFC – UNL  

610758N 0221004E - 610658N 0221459E - 610558N 0221407E - 610658N 0220912E - 

610758N 0221004E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

 

Forssa – EFFO  

 

 
EFFO UAS SFC - UAS   

604932N 0234003E - 604849N 0234140E - 604657N 0233809E - 604740N 0233632E - 

604932N 0234003E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Genböle - EFGE   

 

 
 

EFGE UAS SFC – UNL  

600558N 0223329E - 600454N 0223353E - 600428N 0222918E - 600532N 0222854E - 

600558N 0223329E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

   

Haapavesi – EFHP  

 

 
EFHP UAS SFC – UNL  

640754N 0252841E - 640624N 0253324E - 640532N 0253157E - 640702N 0252714E - 

640754N 0252841E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Karlö - EFHL   

 

 
 

 

EFHL UAS SFC – UNL  

645914N 0244414E - 645817N 0244525E - 645707N 0244016E - 645804N 0243905E - 

645914N 0274914E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Hangö - EFHN   

 

 
 

 

EFHN UAS SFC – UNL  

595219N 0230544E - 595142N 0230730E - 594929N 0230431E - 595006N 0230245E - 

595219N 0230544E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Hyvinge - EFHV  

 

 
 

 

EFHV UAS SFC – UNL  

604100N 0245341E - 603945N 0245610E - 603806N 0245237E - 603921N 0245014E - 

604100N 0245341E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Tavastkyro - EFHM  

  

 
 

EFHM UAS SFC – UNL  

614215N 0230639E - 614113N 0230718E - 614031N 0230214E - 614133N 0230135E - 

614215N 0230639E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Idensalmi - EFII   

 

 
 

 

EFII UAS SFC – UNL  

633906N 0270840E - 633635N 0270840E - 633635N 0270614E - 633906N 0270614E - 

633906N 0270840E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Immola - EFIM 

   

 
 

EFIM UAS SFC – UNL  

611625N 0285413E - 611601N 0285617E - 611525N 0285547E - 611521N 0285710E - 

611416N 0285655E - 611423N 0285454E - 611334N 0285412E - 611358N 0285208E - 

611431N 0285236E - 611434N 0285134E - 611538N 0285149E - 611533N 0285329E - 

611625N 0285413E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden. Därutöver krävs tillstånd av Gränsbevakningsväsendet för 

UAS-verksamhet inom EFIM UAS-zonen.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

 Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan 

särskilt tillstånd av Huvudstaben (https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-

flygfotografer). 

   

  

https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer
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Jämijärvi - EFJM   

 

 
 

EFJM UAS SFC – UNL  

614752N 0224254E - 614724N 0224323E - 614720N 0224527E - 614615N 0224517E - 

614617N 0224433E - 614532N 0224519E - 614504N 0224317E - 614622N 0224156E - 

614626N 0223946E - 614731N 0223956E - 614728N 0224111E - 614752N 0224254E  

 

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kalajoki – EFKO  

 

 
 

EFKO UAS SFC - UNL  

641457N 0235117E - 641406N 0235247E - 641225N 0234745E - 641316N 0234615E - 

641457N 0235117E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kannus - EFKN   

 

 
 

EFKN UAS SFC - UNL  

635618N 0240323E - 635503N 0240822E - 635407N 0240709E - 635522N 0240210E - 

635618N 0240323E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.   
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Kauhajoki - EFKJ  

 

 
 

EFKJ UAS SFC – UNL  

622843N 0222602E - 622742N 0222646E - 622651N 0222117E - 622752N 0222033E - 

622843N 0222602E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kauhava - EFKA  

  

 
 

EFKA UAS SFC – UNL  

630927N 0230404E - 630551N 0230427E - 630548N 0230206E - 630924N 0230141E - 

630927N 0230404E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kemijärvi - EFKM  

  

 
 

EFKM UAS SFC – UNL  

664416N 0271022E - 664123N 0271108E - 664116N 0270826E - 664409N 0270739E - 

664416N 0271022E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kiikala - EFIK  

 

 
 

 

EFIK UAS SFC – UNL  

602908N 0233807E - 602905N 0234018E - 602809N 0234012E - 602756N 0234152E - 

602653N 0234119E - 602703N 0234006E - 602626N 0234002E - 602629N 0233751E - 

602720N 0233756E - 602731N 0233628E - 602834N 0233701E - 602826N 0233803E - 

602908N 0233807E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kides - EFIT   

 

 
 

EFIT UAS SFC – UNL  

621132N 0300431E - 621108N 0300640E - 620823N 0300421E - 620847N 0300212E - 

621132N 0300431E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kiuruvesi - EFRV  

 

 
 

EFRV UAS SFC – UNL  

634334N 0263702E - 634122N 0263914E - 634056N 0263700E - 634308N 0263448E - 

634334N 0263702E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kivjärv - EFKV   

 

 
 

EFKV UAS SFC – UNL  

630843N 0250556E - 630710N 0251037E - 630618N 0250913E - 630751N 0250432E - 

630843N 0250556E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kuhmo - EFKH   

 

 
 

EFKH UAS SFC – UNL  

640759N 0292434E - 640628N 0292925E - 640535N 0292759E - 640707N 0292308E - 

640759N 0292434E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kumlinge - EFKG   

 

 
 

EFKG UAS SFC – UNL  

601601N 0204812E - 601347N 0205018E - 601320N 0204820E - 601534N 0204614E - 

601601N 0204812E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kymmene - EFKY   

 

 
 

EFKY UAS SFC – UNL  

603552N 0265359E - 603322N 0265526E - 603304N 0265320E - 603534N 0265153E - 

603552N 0265359E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Kärsämäki - EFKR   

 

 
 

EFKR UAS SFC – UNL  

640000N 0254154E - 635947N 0254741E - 635842N 0254728E - 635855N 0254141E - 

640000N 0254154E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Lahtis-Vesivehmaa - EFLA  

 

 
 

EFLA UAS SFC – UNL  

611007N 0254034E - 611001N 0254248E - 610941N 0254353E - 610841N 0254444E - 

610814N 0254226E - 610727N 0254216E - 610735N 0253924E - 610838N 0253831E - 

611007N 0254034E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Lapinlahti - EFLL   

 

 
 

EFLL UAS SFC – UNL  

632515N 0272929E - 632435N 0273123E - 632245N 0272811E - 632325N 0272617E - 

632515N 0272929E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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             OPS M1-29 
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Lieksa-Nurmes - EFLN  

 

 
 

EFLN UAS SFC – UNL  

633146N 0293535E - 633037N 0294056E - 632939N 0293952E - 633048N 0293432E - 

633146N 0293535E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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             OPS M1-29 
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Menkijärvi - EFME  

 

 
 

EFME UAS SFC – UNL  

625803N 0233209E - 625715N 0233345E - 625526N 0232927E - 625614N 0232751E - 

625803N 0233209E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Mäntsälä - EFMN  

 

 
 

EFMN UAS SFC – UNL  

603534N 0253115E - 603451N 0253254E - 603305N 0252945E - 603348N 0252806E - 

603534N 0253115E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Nummela - EFNU 

   

 
 

EFNU UAS SFC – UNL  

602117N 0241824E - 602046N 0241938E - 602047N 0242031E - 601943N 0242039E - 

601939N 0241826E - 601828N 0241624E - 601910N 0241445E - 601945N 0241546E - 

602038N 0241539E - 602041N 0241723E - 602117N 0241824E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM  
tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3     www.traficom.fi  
 

Oripää - EFOP   

 

 
 

EFOP UAS SFC – UNL  

605351N 0224358E - 605316N 0224451E - 605339N 0224638E - 605239N 0224731E - 

605222N 0224610E - 605143N 0224707E - 605106N 0224520E - 605156N 0224407E - 

605135N 0224232E - 605235N 0224139E - 605249N 0224247E - 605314N 0224211E - 

605351N 0224358E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Pieksämäki - EFPK  

  

 
 

EFPK UAS SFC – UNL  

621717N 0265940E - 621503N 0270238E - 621429N 0270040E - 621643N 0265742E - 

621717N 0265940E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Piikajärvi - EFPI   

 

 
 

EFPI UAS SFC – UNL  

611610N 0221219E - 611503N 0221238E - 611427N 0221428E - 611334N 0221312E - 

611337N 0221304E - 611329N 0221306E - 611320N 0221053E - 611426N 0221034E - 

611505N 0220835E - 611558N 0220951E - 611552N 0221008E - 611601N 0221006E - 

611610N 0221219E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Pokka - EFPA   

 

 
 

EFPA UAS SFC – UNL  

681021N 0254847E - 680819N 0255303E - 680739N 0255046E - 680941N 0254631E - 

681021N 0254847E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

   

 

  



  Bilaga 2 

  79(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Pudasjärvi - EFPU   

 

 

 
 

EFPU UAS SFC – UNL  

652443N 0265317E - 652437N 0270102E - 652333N 0270057E - 652339N 0265313E - 

652443N 0265317E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  

   

 

  



  Bilaga 2 

  80(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Punkaharju - EFPN  

 

 
 

EFPN UAS SFC – UNL  

614456N 0292425E - 614229N 0292511E - 614219N 0292257E - 614446N 0292210E - 

614456N 0292425E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  81(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Pyttis - EFPR - Redstone Aero   

 

 
 

EFPR UAS SFC – UNL  

603015N 0263547E - 602735N 0263735E - 602714N 0263530E - 602954N 0263342E - 

603015N 0263547E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  82(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Pyhäsalmi - EFPY   

 

 
 

EFPY UAS SFC – UNL  

634512N 0255549E - 634245N 0255816E - 634219N 0255602E - 634446N 0255335E - 

634512N 0255549E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Brahestad - Pattijoki - EFRH   

 

 
 

EFRH UAS SFC – UNL  

644212N 0243903E - 644127N 0244505E - 644025N 0244423E - 644110N 0243821E - 

644212N 0243903E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Rantasalmi - EFRN  

 

  
 

EFRN UAS SFC – UNL  

620511N 0282044E - 620500N 0282259E - 620233N 0282200E - 620244N 0281945E - 

620511N 0282044E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Ranua - EFRU   

 

 
 

EFRU UAS SFC – UNL  

655948N 0262155E - 655710N 0262424E - 655647N 0262156E - 655925N 0261927E - 

655948N 0262155E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  86(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Rautavaara - EFRA   

 

 
 

EFRA UAS SFC – UNL  

632701N 0280638E - 632654N 0280901E - 632639N 0280858E - 632602N 0281003E - 

632534N 0280843E - 632405N 0280823E - 632412N 0280600E - 632437N 0280606E - 

632431N 0280549E - 632522N 0280419E - 632607N 0280626E - 632701N 0280638E  

 

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  87(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Räyskälä - EFRY   

 

 
 

EFRY UAS SFC – UNL  

604601N 0240516E - 604511N 0240718E - 604517N 0240907E - 604412N 0240926E - 

604410N 0240907E - 604327N 0240755E - 604359N 0240635E - 604348N 0240357E - 

604459N 0240341E - 604501N 0240409E - 604503N 0240413E - 604512N 0240351E - 

604601N 0240516E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  88(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 

   

 

 

Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM  
tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3     www.traficom.fi  
 

Savikko - EFNS   

 

 
 

EFNS UAS SFC – UNL  

603214N 0245135E - 603118N 0245238E - 603009N 0244821E - 603105N 0244718E - 

603214N 0245135E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  89(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Selänpää - EFSE   

 

 
 

EFSE UAS SFC – UNL  

610513N 0264851E - 610430N 0265029E - 610352N 0264918E - 610315N 0265041E - 

610227N 0264910E - 610305N 0264748E - 610225N 0264632E - 610308N 0264454E - 

610348N 0264610E - 610417N 0264506E - 610505N 0264636E - 610436N 0264740E - 

610513N 0264851E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  90(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Sodankylä - EFSO   

 

 
 

EFSO UAS SFC – UNL  

672516N 0263733E - 672223N 0263927E - 672207N 0263644E - 672500N 0263450E - 

672516N 0263733E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  91(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Sulkaharju - EFVT   

 

 
 

EFVT UAS SFC – UNL  

632447N 0240407E - 632346N 0240455E - 632255N 0235932E - 632356N 0235844E - 

632447N 0240407E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  92(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Suomussalmi - EFSU   

 

 
 

 

EFSU UAS SFC – UNL  

645026N 0284427E - 644930N 0284544E - 644811N 0284031E - 644907N 0283914E - 

645026N 0284427E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  93(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Teisko - EFTS   

 

 
 

EFTS UAS SFC – UNL  

614740N 0240316E - 614648N 0240438E - 614507N 0235957E - 614559N 0235834E - 

614740N 0240316E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Torbacka - EFTO   

 

 
 

EFTO UAS SFC – UNL  

600516N 0240758E - 600516N 0241238E - 600412N 0241238E - 600412N 0240758E - 

600516N 0240758E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  95(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Svalas - EFVL   

 

 
 

 

EFVL UAS SFC – UNL  

643038N 0264226E - 643038N 0264825E - 642934N 0264825E - 642934N 0264226E - 

643038N 0264226E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Vampula - EFVP   

 

 
 

EFVP UAS SFC – UNL  

610321N 0223315E - 610225N 0223827E - 610124N 0223741E - 610220N 0223229E - 

610321N 0223315E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Viitasaari - EFVI  

 

 
 

EFVI UAS SFC – UNL  

630840N 0254840E - 630631N 0255034E - 630607N 0254822E - 630816N 0254627E - 

630840N 0254840E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 
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Wredeby - EFWB   

 

 
 

EFWB UAS SFC – UNL  

604046N 0264644E - 603945N 0264730E - 603853N 0264246E - 603954N 0264200E - 

604046N 0264644E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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Ylivieska - EFYL  

 

 
 

EFYL UAS SFC – UNL  

640450N 0244250E - 640211N 0244557E - 640142N 0244346E - 640420N 0244039E - 

640450N 0244250E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhets-

anvisningar och förfaranden.  

 Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 

11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.  
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c) Flygplatser - okontrollerade helikopterflygplatser 
 

Esbo - EFEJ UAS, Jorvs sjukhus  

 

 
 

EFEJ UAS SFC – UNL  

601334N 0244110E - 601325N 0244144E - 601306N 0244145E - 601256N 0244112E - 

601305N 0244038E - 601324N 0244037E - 601334N 0244110E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Helsingfors - EFHY UAS, Helsingfors universitetscentralsjukhus, Mejlans  

 

 
 

EFHY UAS SFC – UNL  

601139N 0245425E - 601130N 0245500E - 601110N 0245501E - 601100N 0245428E - 

601109N 0245353E - 601129N 0245352E - 601139N 0245425E 

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden. 
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Tavastehus - EFHH UAS, Egentliga Tavastlands centralsjukhus  

 

 
 

EFHH UAS SFC – UNL  

605947N 0242453E - 605938N 0242529E - 605919N 0242530E - 605909N 0242457E - 

605918N 0242421E - 605937N 0242420E - 605947N 0242453E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Joensuu - EFJE UAS, Norra Karelens centralsjukhus  

 

 
 

EFJE UAS SFC – UNL  

623546N 0294642E - 623536N 0294717E - 623517N 0294715E - 623508N 0294638E - 

623518N 0294603E - 623537N 0294605E - 623546N 0294642E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Jyväskylä - EFJV UAS, Mellersta Finlands centralsjukhus  

 

 
 

EFJV UAS SFC – UNL  

621407N 0254240E - 621358N 0254317E - 621339N 0254317E - 621329N 0254242E - 

621338N 0254205E - 621357N 0254205E - 621407N 0254240E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  

 

 

  



  Bilaga 2 

  105(145) 

  TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020 

             OPS M1-29 

   

 

 

Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM  
tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3     www.traficom.fi  
 

Kilpisjärvi - EFEK UAS - Kilpisjärvi  

 

 
 

EFEK UAS SFC – UNL  

690027N 0205342E - 690019N 0205431E - 690000N 0205436E - 685949N 0205352E - 

685957N 0205303E - 690016N 0205258E - 690027N 0205342E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Kuopio - EFFH UAS, Kelloniemi  

 

 
 

EFFH UAS SFC – UNL  

625547N 0274324E - 625537N 0274401E - 625518N 0274401E - 625509N 0274324E - 

625518N 0274247E - 625538N 0274247E - 625547N 0274324E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Kuopio - EFPJ UAS, Kuopio universitetscentralsjukhus  

 

 
 

EFPJ UAS SFC – UNL  

625410N 0273854E - 625401N 0273931E - 625341N 0273931E - 625332N 0273854E - 

625341N 0273817E - 625401N 0273817E - 625410N 0273854E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Lahtis - EFPL UAS, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus  

 

 
 

EFPL UAS SFC – UNL  

605953N 0253411E - 605944N 0253446E - 605925N 0253447E - 605915N 0253413E - 

605924N 0253338E - 605943N 0253337E - 605953N 0253411E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Mariehamn - EFMH UAS, Ålands centralsjukhus  

 

 
 

EFMH UAS SFC – UNL  

600712N 0195555E - 600704N 0195630E - 600645N 0195634E - 600634N 0195603E - 

600642N 0195528E - 600701N 0195524E - 600712N 0195555E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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S:t Michel - EFMS UAS, S:t Michels sjukhusparkering   

 

 
 

EFMS UAS SFC – UNL  

614152N 0271650E - 614143N 0271725E - 614123N 0271725E - 614114N 0271650E - 

614123N 0271615E - 614143N 0271615E - 614152N 0271650E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Uleåborg - EFHO UAS, Uleåborgs universitetssjukhus  

 

 
 

EFHO UAS SFC – UNL  

650024N 0253106E - 650015N 0253146E - 645956N 0253147E - 645946N 0253108E - 

645955N 0253028E - 650014N 0253027E - 650024N 0253106E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Rovaniemi - EFLR UAS, Lapplands centralsjukhus  

 

 
 

EFLR UAS SFC – UNL  

662950N 0254642E - 662941N 0254724E - 662922N 0254725E - 662912N 0254644E - 

662921N 0254601E - 662940N 0254600E - 662950N 0254642E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Seinäjoki - EFHS UAS, Seinäjoki centralsjukhus  

 

 
 

EFHS UAS SFC – UNL  

624639N 0224905E - 624631N 0224943E - 624611N 0224946E - 624601N 0224911E - 

624609N 0224833E - 624629N 0224830E - 624639N 0224905E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden. 
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Tammerfors - EFPT UAS, Tammerfors universitetscentralsjukhus  

 

 
 

EFPT UAS SFC – UNL  

613036N 0234847E - 613027N 0234923E - 613008N 0234925E - 612958N 0234851E - 

613006N 0234815E - 613026N 0234813E - 613036N 0234847E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Åbo - EFTV UAS, Åbo universitetscentralsjukhus 

 

  
 

EFTV UAS SFC – UNL  

602730N 0221742E - 602722N 0221817E - 602703N 0221820E - 602652N 0221748E - 

602700N 0221713E - 602719N 0221710E - 602730N 0221742E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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Vanda - EFPE UAS, Pejas sjukhus  

 

 
 

EFPE UAS SFC – UNL  

602011N 0250338E - 602002N 0250412E - 601943N 0250413E - 601933N 0250340E - 

601942N 0250306E - 602001N 0250305E - 602011N 0250338E  

 UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den 

med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala 

verksamhetsanvisningar och förfaranden.  
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d) Polisstationer och polisens övriga verksamhetsställen 
 

 

Haukipudas - Haukipudas polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

651055N 0252142E - 651054N 0252144E - 651053N 0252145E - 651052N 0252139E - 

651052N 0252137E - 651055N 0252142E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktuppgifter: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 
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Helsingfors - Gardets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M 

 
600953N 0245653E - 600953N 0245659E - 600947N 0245700E - 600947N 0245653E - 

600953N 0245653E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Skyddspolisen.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi  

 

Helsingfors - Skatuddens verksamhetsställe UAS, SFC - 200M 

 
 

601005N 0245733E - 601002N 0245741E - 601001N 0245739E - 601003N 0245732E - 

601005N 0245733E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Skyddspolisen.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi  

mailto:kirjaamo@supo.fi
mailto:palaute@supo.fi
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Helsingfors - Malms polisstation UAS, SFC - 150M 

 
 

601509N 0250045E - 601511N 0250041E - 601512N 0250044E - 601513N 0250047E -  

601513N 0250049E - 601512N 0250051E - 601509N 0250045E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Helsingfors polisinrättning. 

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning 0295 417 900, 

johtokeskus.helsinki@poliisi.fi. 

(Inom geografiska UAS-zoner EFHK UAS C, EFHK UAS E, EFHF UAS A)  

 

Helsingfors - Böle polisstation UAS, SFC - 150M 

 
 

601201N 0245532E - 601203N 0245531E - 601205N 0245533E - 601206N 0245532E -  

601208N 0245527E - 601209N 0245527E - 601210N 0245533E - 601201N 0245537E -  

601201N 0245532E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Helsingfors polisinrättning. 

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, 

johtokeskus.helsinki@poliisi.fi. 

  

mailto:johtokeskus.helsinki@poliisi.fi
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Helsingfors - Rödbergets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M 

 

 
 

600944N 0245630E - 600942N 0245633E - 600941N 0245628E - 600943N 0245626E - 

600944N 0245630E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Skyddspolisen.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi  

 

Helsingfors - Myndighetsbasen på Sveaborg UAS, SFC - 150M 

 

 
 

600849N 0245856E - 600850N 0245853E - 600852N 0245853E - 600853N 0245854E -  

600853N 0245854E - 600851N 0245859E - 600849N 0245856E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Helsingfors polisinrättning. 

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, 

johtokeskus.helsinki@poliisi.fi. 

  

mailto:palaute@supo.fi
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Hyvinge - Hyvinge polisstation UAS, SFC - 150M 

 

 
 

603805N 0245102E - 603804N 0245104E - 603805N 0245105E - 603804N 0245109E - 

603801N 0245103E - 603802N 0245058E - 603803N 0245059E - 603805N 0245102E  

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Nylands polisinrättning.  

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi 

allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen 

 

 

Tavastehus - Tavastehus polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

605921N 0242612E - 605926N 0242613E - 605927N 0242620E - 605927N 0242621E -  

605925N 0242622E - 605920N 0242621E - 605921N 0242612E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen. 

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi 
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Idensalmi - Idensalmi polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

633315N 0271154E - 633313N 0271203E - 633310N 0271205E - 633309N 0271155E -  

633311N 0271150E - 633315N 0271154E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 

 

 

Joensuu - Joensuu polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

623616N 0294710E - 623616N 0294728E - 623611N 0294728E - 623611N 0294710E - 

623616N 0294710E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 
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Jyväskylä - Jyväskylä polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

621436N 0254511E - 621435N 0254518E - 621433N 0254516E - 621435N 0254508E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen.  

Kontaktuppgifter: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi 

 

 

Jämsä - Jämsä polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

615156N 0251139E - 615157N 0251146E - 615155N 0251148E - 615154N 0251142E  

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen.  

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi 
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Träskända - Träskända polisstation UAS, SFC - 150M 

 
602815N 0250525E - 602816N 0250530E - 602812N 0250534E - 602811N 0250529E - 

602815N 0250525E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Nylands polisinrättning.  

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi 

allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen 

 

Kajana - Kajana polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
641317N 0274326E - 641316N 0274331E - 641313N 0274328E - 641314N 0274325E - 

641317N 0274326E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 

I Kajana område: EFKI UAS D 120M - UNL 

Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) 

tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst. Utanför ATS-organets 

öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och 

kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och 

kommunikationsverket. 
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Karleby - Karleby polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

635054N 0230803E - 635049N 0230806E - 635047N 0230800E - 635050N 0230757E -  

635054N 0230757E - 635054N 0230803E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Österbotten. 

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512 

 

 

Kotka - Kotka polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

602806N 0265701E - 602808N 0265706E - 602811N 0265701E - 602809N 0265656E - 

602806N 5701E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydöstra Finland.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi 
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Kouvola - Kouvola polisstation UAS, SFC - 200M 

 
 

605233N 0264209E - 605234N 0264217E - 605238N 0264218E - 605241N 0264211E - 

605233N 0264209 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydöstra Finland.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi 

I området begränsning 50 m AGL enligt EFUT UAS B. För flygverksamhet 50–200 m AGL krävs 

tillstånd av EFUT flygkontroll och polisinrättningen i Sydöstra Finland. 

 

Kuhmo - Kuhmo polisstation UAS, SFC - 200M 

 
 

640741N 0293119E - 640740N 0293122E - 640738N 0293119E - 640739N 0293115E - 

640741N 0293119E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 
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Kuopio - Kuopio polisstation UAS, SFC-200M 

 

 
 

625339N 0273951E - 625340N 0274005E - 625336N 0274006E - 625335N 0273954E - 

625337N 0273950E - 625339N 0273951E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 

 

Kuusamo - Kuusamo polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

655808N 0291103E - 655806N 0291107E - 655804N 0291100E - 655806N 0291057E - 

655808N 0291103E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 

I Kuusamo område: EFKS UAS B SFC - 50 M 

Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören 

av flygtrafikledningstjänst. Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med 

Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av 

Transport- och kommunikationsverket. 
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Lahtis - Lahtis huvudpolisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

605808N 0253711E - 605806N 0253712E - 605803N 0253711E - 605801N 0253708E -  

605802N 0253706E - 605801N 0253705E - 605802N 0253703E - 605805N 0253704E -  

605807N 0253706E - 605808N 0253711E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen.  

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi 

 

Villmanstrand - Villmanstrands polisstation UAS,  SFC - 200M 

 

 
610326N 0281123E - 610327N 0281132E - 610330N 0281130E - 610329N 0281122E - 

610326N 0281123E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydöstra Finland.  

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi 

I området begränsning enligt EFLP UAS B. Flygverksamhet kan endast tillåtas med tillstånd av 

leverantören av flygtrafikledningstjänst och polisinrättningen i Sydöstra Finland. 
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S:t Michel - S:t Michel polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

614120N 0271611E - 614119N 0271617E - 614115N 0271614E - 614116N 0271608E - 

614120N 0271611E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 
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Uleåborg - Hiukkavaara polisstation 

 

 
 

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS A, SFC - 200M 

 

650058N 0253433E - 650050N 0253431E - 650051N 0253419E - 650052N 0253416E - 

650055N 0253417E - 650058N 0253433E 

 

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS B, SFC - 200M 

 

650050N 0253447E - 650050N 0253449E - 650052N 0253450E - 650052N 0253458E - 

650049N 0253456E - 650050N 0253447E 

 

Flygning i zonerna kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 

I Uleåborg i området Hiukkavaara: EFOU UAS D 120 M – UNL 
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Björneborg - Björneborgs polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

612853N 0214654E - 612854N 0214659E - 612852N 0214703E - 612850N 0214703E - 612849N 

0214659E - 612853N 0214654E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi 

Inom Björneborgs polisstations område begränsning enligt UAS A. För all luftfart krävs tillstånd 

av EFPO och av Sydvästra Finlands polis. 
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Borgå - Borgå polisstation UAS, SFC - 150M 

 

 
 

602345N 0254008E - 602344N 0254012E - 602343E 0254013E - 602342N 0254010E - 

602344N 0254008E - 602345N 0254008E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Nylands polisinrättning.  

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi 

allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen 
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Brahestad - Brahestads polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

644030N 0242856E - 644030N 0242900E - 644024N 0242902E - 644024N 0242855E - 

644027N 0242855E - 644029N 0242856E - 644030N 0242856E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 
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Raumo - Raumo polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

610736N 0212920E - 610736N 0212932E - 610733N 0212932E - 610733N 0212920E -  

610736N 0212920E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi 

 

 

Salo - Salo polisstation UAS, SFS - 200M 

 

 
 

602306N 0230802E - 602306N 0230806E - 602304N 0230806E - 602303N 0230802E -  

602306N 0230802E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi 
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Nyslott - Nyslotts polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

615202N 0285334E - 615201N 0285343E - 615158N 0285342E - 615159N 0285332E - 

615202N 0285334E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 

 

 

Seinäjoki - Seinäjoki polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

624736N 0224923E - 624734N 0224926E - 624732N 0224923E - 624730N 0224912E -  

624734N 0224913E - 624736N 0224923E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Österbotten. 

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512 
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Suomussalmi - Suomussalmi polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

645300N 0285445E - 645259N 0285448E - 645258N 0285446E - 645259N 0285443E - 

645300N 0285445E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 

 

Tammerfors - Tammerfors huvudpolisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

612937N 0234614E - 612938N 0234620E - 612936N 0234620E - 612935N 0234625E - 

612930N 0234625E - 612930N 0234622E - 612935N 0234620E - 612935N 0234615E  

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen.  

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi 

I området begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C. För flygverksamhet 50–200 m AGL krävs 

tillstånd av EFTP flygkontroll och polisinrättningen i Inre Finland. 
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Tammerfors - Polisyrkeshögskolan UAS, SFC - 200M 

 

 
 

612706N 0235108E - 612714N 0235102E - 612726N 0235156E - 612714N 0235203E - 

612710N 0235143E - 612711N 0235130E - 612706N 0235108E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Polisyrkeshögskolan. 

Kontaktinformation: (vard. 8.00-16.15) 0295 480 121, polamk@poliisi.fi 

(Inom UAS-zonen gäller begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C.) 

 

 

Åbo - Åbo polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
602644N 0221504E - 602646N 0221511E - 602644N 0221514E - 602642N 0221507E -  

602644N 0221504E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi 

Inom Åbo polisstations område gäller begränsning 120 m AGL enligt UAS D. För flygverksamhet 

120–200 m AGL krävs tillstånd av EFTU flygkontroll och Sydvästra Finlands polis. 
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Vasa - Vasa huvudpolisstation UAS, SFC - 200M 

 

630539N 0213751E - 630536N 0213801E - 630535N 0213800E - 630534N 0213753E -  

630538N 0213749E - 630539N 0213751E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen i Österbotten. 

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512 

(Inom geografiska UAS-zonen EFVA UAS C) 

 

Vanda - Centralkriminalpolisen UAS, SFC - 200M 

 

601738N 0250313E - 601735N 0250316E - 601734N 0250324E - 601726N 0250309E - 

601728N 0250306E - 601735N 0250304E - 601737N 0250310E - 601738N 0250313E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Centralkriminalpolisen. 

Kontaktinformation:  Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 480 141, 

kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi 

Inom området EFHK UAS C begränsning 50 M - 120 M AGL. 
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Vanda - Dickursby polisstation UAS, SFC - 150M 

 

 
 

601758N 0250229E - 601757N 0250234E - 601754N 0250232E - 601754N 0250227E - 

601758N 0250229E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Nylands polisinrättning.  

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi 

allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen 
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Varkaus - Varkaus polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

621859N 0275206E - 621858N 0275209E - 621854N 0275208E - 621856N 0275202E - 

621859N 0275206E 

 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Östra Finlands polisinrättning. 

Kontaktinformation: kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi 
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Ylivieska - Ylivieska polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

640425N 0243130E - 640423N 0243135E - 640421N 0243129E - 640423N 0243125E - 

640425N 0243130E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

Uleåborgs polisinrättning. 

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, 

johtokeskus.oulu@poliisi.fi. 

 

Äänekoski - Äänekoski polisstation UAS, SFC - 200M 

 

 
 

623613N 0254422E - 623614N 0254433E - 623609N 0254434E - 623609N 0254422E 

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av 

polisinrättningen.  

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi 
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e) Övriga begränsande geografiska UAS-zoner 
 

 

Kemi - Metsä Fibre Oy fabriken i Kemi UAS, SFC - 135M 

 

 

 

654428N 0242926E - 654429N 0243011E - 654415N 0243117E - 654427N 0243226E - 

654446N 0243249E - 654456N 0243231E - 654511N 0243242E - 654515N 0243231E - 

654526N 0243237E - 654537N 0243235E - 654543N 0243216E - 654546N 0243216E - 

654605N 0243158E - 654608N 0243133E - 654606N 0243125E - 654605N 0243115E - 

654551N 0243100E - 654547N 0243054E - 654546N 0243045E - 654543N 0243044E - 

654543N 0243038E - 654540N 0243031E - 654531N 0243029E - 654522N 0243033E - 

654456N 0242942E - 654455N 0242934E - 654448N 0242932E - 654428N 0242926E 

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Metsä Fibre Oy. 

Kontaktinformation: Antti-Pekka Nevasaari 040 664 7259,  

antti-pekka.nevasaari(at)metsagroup.com 

Övriga kontaktpersoner:   

Henri Rytilahti, 040 868 5962, henri.rytilahti(at)metsagroup.com 

Jenni Veijola, 040 521 3309, jenni.veijola(at)metsagroup.com 
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Muonio - Muonio East UAS, SFC - 2000FT MSL 

 

 

675356N 0235336E - 675360N 0235550E - 675215N 0235556E - 675213N 0235344E - 

675356N 0235336E 

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy. 

Kontaktinformation: tfn 016 533 300 

 

Muonio - Muonio West UAS, SFC - 2000FT MSL 

 

 

675333N 0234253E - 675227N 0234934E - 675124N 0234845E - 675022N 0234536E - 

675023N 0234241E - 675241N 0234026E - 675333N 0234253E  

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy. 

Kontaktinformation: tfn 016 533 300 
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Uleåborg - Nuottasaari och Oritkari hamn UAS, SFC - 120M 

 

 
 
650002N 0252443E - 650007N 0252328E - 650007N 0252328E - 645951N 0252316E - 

645938N 0252432E - 645925N 0252500E - 645927N 0252512E - 645930N 0252520E - 

645934N 0252526E - 645925N 0252607E - 645930N 0252628E - 645935N 0252634E - 

645937N 0252626E - 645942N 0252613E - 645956N 0252622E - 650003N 0252627E - 

650005N 0252634E - 650012N 0252622E - 650024N 0252648E - 650027N 0252639E -  

650031N 0252637E - 650034N 0252612E - 650023N 0252541E - 650002N 0252443E 

 

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Stora Enso Oulu Oy eller 

Uleåborgs hamn. 

Kontaktinformation: Nuottasaari industriområde 020 463 3465 eller 040 507 3919 

(Säkerhetstillsyn 24/7)  

Uleåborgs hamn 044 703 2759 (Hamnövervakning 24/7) 
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643952N 0242246E - 644005N 0242303E - 644012N 0242346E - 644006N 0242417E - 

643959N 0242430E - 643953N 0242535E - 643943N 0242533E - 643936N 0242705E - 

643831N 0242602E - 643831N 0242543E - 643749N 0242414E - 643813N 0242321E - 

643932N 0242323E - 643952N 0242246E 

 

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med SSAB Europe Oy och 

Brahestads hamn Ab. 

Kontaktinformation:  

SSAB Europe Oy: Arto Viirret, arto.viirret(at)ssab.com, tfn 040 844 3056 

Brahestads hamn Ab: Pauli Sarpola, pauli.sarpola(at)raahe.fi, tfn 0400 265 507 

 

 

mailto:arto.viirret@ssab.com

