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Liikenne- ja viestintävirasto 

OPS M1-29: UAS-ilmatilavyöhykkeet 

Määräyksen tausta ja säädösperusta 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/9471 antaa jäsenvaltioille mahdollisuu-

den mm. miehittämättömän ilmailun kielto- ja rajoitusalueiden ja toisaalta sen va-

paammin sallivien ilmatilavyöhykkeiden perustamiseen (ns. UAS-ilmatila-

vyöhykkeet). Asetus on tullut sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen.  

Suomessa mahdollisuus UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamiseen on otettu käyt-

töön 1.1.2021 voimaan tulleella ilmailulain muutoksella 534/2020, jossa lakiin lisät-

tiin UAS-ilmatilavyöhykkeitä koskevat uudet 11 a ja 11 b §. Lain mukaan Liikenne- 

ja viestintävirasto voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä joko määräyksellä enintään 

kolmen vuoden määräajaksi tai hakemuksesta päätöksellä enintään vuoden määrä-

ajaksi. Kieltävä tai rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa mm. valtion 

johtamisen, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, oikeudenhoidon, 

teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suo-

jaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke, jolla voidaan poiketa tietyistä miehittä-

mättömän ilmailun ns. avointa toimintakategoriaa koskevista vaatimuksista, voi-

daan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten. 

Avoimen toimintakategorian vaatimukset määritellään EU-asetuksessa 2019/947. 

Ensimmäinen määräys, jolla kieltäviä, rajoittavia ja sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä 

perustettiin enintään kolmen vuoden ajaksi, annettiin 23.6.2021 ja tuli voimaan 

23.7.2021. Tämän jälkeen määräystä päivitettiin 24.2.2022 annetulla ja 21.4.2022 

voimaan tulleella määräyksellä. Keväällä 2022 Traficom käynnisti seuraavan haku-

kierroksen, jolla oli mahdollisuus esittää uusia tai muutettavia määräyksellä perus-

tettavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä 15.5.2022 mennessä. Jatkossa UAS-

ilmatilavyöhykkeitä koskevan määräyksen muutokset on tarkoitus aina ajoittaa 

voimaan tuleviksi huhtikuun AIRAC-voimaantulopäivänä, samoin kuin muut ilmati-

lamuutokset (mm. määräyksellä perustettavat vaara-alueet, transponderi- ja radio-

vyöhykkeet sekä valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista). Lisäksi 

Traficom voi milloin tahansa hakemuksesta perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä mak-

sullisella päätöksellä enintään yhden vuoden ajaksi.  

Tämänkertaisella määräysmuutoksella päivitetään pitkäaikaiset, määräyksellä pe-

rustettavat UAS-ilmatilavyöhykkeet uusien tarpeiden mukaisesti. Tällä muutoskier-

roksella on esitetty perustettavaksi kaksi uutta kieltävää UAS-ilmatilavyöhykettä 

Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöjen alueelle Helsingin Kaivopuistoon. Uusia 

rajoittavia vyöhykkeitä on esitetty poliisin toimipisteiden lähistölle Espooseen, Ou-

luun, Pietarsaareen ja Rovaniemelle sekä Kymijärven voimalaitoksen ja Vihtavuoren 

räjähdetehtaan suojaksi. Rajoittavaa UAS-ilmatilavyöhykettä on haettu myös Kor-

keasaaren eläintarhan alueelle. Aiemmin päätöksellä perustettujen rajoittavien 

UAS-ilmatilavyöhykkeiden siirtämistä pidempiaikaisina määräykseen ovat hakeneet 

Ilmatieteen laitos Helsingin Kumpulan alueelle; Kokkola Industrial Park teollisuus-

alueen, sataman, terminaalin ja ratapihan suojaksi; sekä Vanhan Vaasan sairaala 

sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tärkeän kohteen suojaamiseksi. 

Helsinki-Vantaan lentoasema on esittänyt rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

laajentamista lentoaseman läheisyydessä. 

                                           
1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja me-

netelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 45—71)   
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Sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden osalta aiemmin päätöksellä perustettujen vyö-

hykkeiden siirtämistä määräykseen ovat hakeneet Nokia Innovations Oy (kaksi tut-

kimustarkoituksiin perustettua vyöhykettä Oulussa ja Båtvikin testausalue) sekä 

Maanmittauslaitos (Sjökullan UAS-testialue). Insta ILS Oy on hakenut jo aiemmin 

perustetulla Teiskon UAS-vyöhykkeellä vapautuksien laajentamista siten, että yksi 

kauko-ohjaaja voisi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos ilma-aluksen 

tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat. 

Määräyksen säädösperustana ovat ilmailulain (864/2014) 11 a ja 11 b §, joiden 

mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto voi välttämättömästä syystä perustaa UAS-

ilmatilavyöhykkeen määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi tai hake-

muksesta päätöksellä enintään vuoden määräajaksi.  

Määräyksen OPS M1-29 vastainen toiminta voi olla rangaistavaa liikenneturvalli-

suuden vaarantamisena tai törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena rikos-

lain 23 luvun 1 tai 2 §:n mukaisesti, siten kuin ilmailulain 175 §:ssä säädetään, tai 

ilmailurikkomuksena ilmailulain 178 §:n mukaisesti. Ilmailulain 178 §:n 3 kohdan 

mukaan se, joka rikkoo 11 a §:ssä tarkoitettua UAS-ilmatilavyöhykettä koskevaa 

kieltoa tai rajoitusta taikka 11 b §:ssä tarkoitettua UAS-ilmatilavyöhykkeelle asetet-

tua käyttöehtoa, on tuomittava ilmailurikkomuksesta sakkoon, jollei teosta ole 

muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta. Määräyksen vastainen kieltävälle 

tai rajoittavalle UAS-ilmatilavyöhykkeelle lentäminen tai sallivan vyöhykkeen ehto-

jen rikkominen voi olla rangaistavaa myös ilma-aluksen päällikölle säädettyjen vel-

vollisuuksien laiminlyöntinä ilmailulain 178 §:n 10 kohdan perusteella. Lisäksi ran-

gaistusluonteinen säännös on ilmailulain 11 b §:n 5 momentin 2 kohdassa, jonka 

mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa sallivaa UAS-ilmatilavyöhykettä 

koskevan määräyksen tai päätöksen, jos miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän 

käyttäjä rikkoo toistuvasti ilmailulain säännöksiä taikka määräyksen tai päätöksen 

ehtoja. 

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän toimintalupaan, kauko-ohjaajan 

kelpoisuustodistukseen sekä ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittamiseen kohdis-

tuvista hallinnollisista seuraamuksista säädetään liikenteen palveluista annetun lain 

(320/2017) 31 luvussa. 

Määräyksen valmistelu 

Liikenne- ja viestintävirasto pyysi ASM-toimintakäsikirjassa kuvatun prosessin mu-

kaisesti toukokuussa 2022 esityksiä ilmatilamuutoksista, mukaan lukien uudet tai 

muutettavat UAS-ilmatilavyöhykkeet, jotka perustettaisiin keväällä 2023. Tällä 

määräysmuutoksella uutta kieltävää UAS-ilmatilavyöhykettä ovat esittäneet perus-

tettaviksi Ison-Britannian ja Ranskan Suomen suurlähetystöt. Uusia rajoittavia 

UAS-ilmatilavyöhykkeitä esittivät eräät poliisilaitokset, Lahti Energia Oy, Nammo 

Vihtavuori Oy sekä Korkeasaaren eläintarhan säätiö. Päätöksellä aiemmin perustet-

tujen rajoittavien vyöhykkeiden siirtämistä määräykseen hakivat Ilmatieteen laitos, 

Kokkola Industrial Park ja Vanhan Vaasan sairaala. Helsinki-Vantaan lentoasema 

esitti rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden laajentamista lentoaseman läheisyy-

dessä. Päätöksellä aiemmin perustettujen sallivien vyöhykkeiden siirtämistä mää-

räykseen puolestaan esittivät Nokia Innovations Oy ja Maanmittauslaitos. Insta ILS 

Oy haki vapautuksien laajentamista jo aiemmin perustetulla Teiskon UAS-

vyöhykkeellä. 

Määräyshanke käynnistettiin 20.9.2022 julkaistulla määräyshankepäätöksellä. Mää-

räysluonnos on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa virkatyönä sidosryhmiltä 

saatujen esitysten perusteella. Määräyksellä perustettavien UAS-ilmatila-

vyöhykkeiden koordinaatit, karttakuvat sekä niillä lentämiseen liittyvät mahdolliset 

ehdot esitetään määräyksen liitteissä 1, 2 ja 3. Itse määräystekstiin ei ehdoteta 

muutoksia. Sidosryhmiltä pyydetään kommentteja noin viisi viikkoa kestävällä lau-

suntokierroksella. 
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Lausuntopalaute 

(lisätään lausuntokierroksen jälkeen) 

Arvio määräyksen vaikutuksista 

Määräys edistää turvallisuutta kieltämällä tai rajoittamalla miehittämättömien ilma-

alusten käyttöä sellaisilla alueilla, joilla siitä voisi aiheutua haittaa esimerkiksi polii-

sitoimintaan tai kansainvälisten suhteiden hoitoon liittyville intresseille taikka vaa-

raa teollisuuslaitoksen, sataman tai ratapihan toiminnalle. Sairaaloiden lähistölle 

perustettavilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä suojataan myös yksityisyyttä. Toisaalta sal-

livat UAS-ilmatilavyöhykkeet laajentavat mahdollisuuksia miehittämättömän ilmai-

lun harrastetoimintaan sekä tutkimukseen ja kokeiluihin.  

Sallivien ilmatilavyöhykkeiden perustaminen pohjautuu viranomaisen tekemään ris-

kiarvioon, mikä osaltaan varmistaa turvallisuutta.  

Eräillä rajoittavilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä lennättäminen edellyttää suojattavan 

kohteen lupaa tai erityisehtoja (esim. poliisilaitokselta). Näillä alueilla lennättämi-

seen ei kuitenkaan odoteta olevan jatkuvaa tarvetta, joten määräysmuutoksella ei 

ole merkittävää vaikutusta viranomaisten ja muiden tahojen toimintaan. Miehittä-

mättömän ilmailun toimijoiden kannalta kieltävät ja rajoittavat vyöhykkeet luonnol-

lisesti kaventavat toimintamahdollisuuksia. Perustettaviksi esitetyt alueet ovat kui-

tenkin suppeita ja kattavat vain suojattavan kohteen välittömän läheisyyden, joten 

toiminnan ei katsota vaikeutuvan kohtuuttomasti. 

Koska määräyksellä perustettavat UAS-ilmatilavyöhykkeet sekä niihin liittyvät luvat 

ja erityisehdot ovat maksuttomia, määräyksellä ei arvioida olevan taloudellisia vai-

kutuksia. Sillä ei myöskään ole vaikutuksia esteettömyyteen, yhdenvertaisuuteen 

eikä tasa-arvoon. 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 Liite 1, Kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet: Ison-Britannian ja Ranskan Suomen 

suurlähetystöt ovat esittäneet kieltävien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamista 

lähetystöalueidensa suojaksi Helsingin Kaivopuistoon. Ilmailulain mukaisena pe-

rusteena on kansainvälisten suhteiden hoito. Kieltävillä vyöhykkeillä miehittämä-

tön ilmailu on kokonaan kiellettyä, lukuun ottamatta ilmailulain 11 a §:ssä tar-

koitettua suojattavan kohteen lukuun tapahtuvaa toimintaa  ja valtion ilmailua. 

Aiemmin kieltäviä UAS-ilmatilavyöhykkeitä on määräyksellä perustettu vankiloi-

den sekä Yhdysvaltain suurlähetystön suojaksi, eikä näihin vyöhykkeisiin ole eh-

dotettu muutoksia. 

Koska Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöt sijaitsevat vierekkäin, niiden 

kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet esitetään yhdistettäviksi, jotta ilmatilarakenne 

pysyy selkeämpänä. 

 Liite 2, Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet: Uusia rajoittavia UAS-ilmatila-

vyöhykkeitä on tällä muutoskierroksella ehdotettu ensinnäkin Kemin, Rovanie-

men, Espoon ja Pietarsaaren poliisiasemien sekä rakenteilla olevan Oulun Turva-

kampuksen ympäristöön. Näiden rajoittavien vyöhykkeiden tavoitteena on polii-

sitoiminnan kannalta tärkeiden kohteiden suojaaminen. Rajoittavia vyöhykkeitä 

on jo aiemmin perustettu useiden poliisin toimipisteiden suojaksi. Ne ulottuvat 

maanpinnasta 150 tai 200 metrin korkeuteen asti. Näillä vyöhykkeillä lennättä-

minen voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia ao. poliisilaitoksen 

asettamilla erityisehdoilla.  

Ehdotettujen rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden alueella on säännöllistä polii-

sitoimintaa, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla 

salassa pidettävää. Espoossa sijaitsevan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen rajoit-

tavan UAS-ilmatilavyöhykkeen osalta erityisenä perusteena on lisäksi poliisivan-
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kilan kattoikkunoiden läpinäkyvyys, joka saattaisi ilmasta katsottuna aiheuttaa 

riskin yksityisyyden suojalle. 

Ehdotetun vyöhykkeen Turvakampus Oulu UAS alueella on käynnistymässä Ou-

lun poliisilaitoksen ja Oulun vankilan toimitilojen rakennustyö, joka on julkisuus-

lain perusteella henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja 

viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä sisältävänä salassa pidettävää. 

Rovaniemen poliisiaseman rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke sijaitsee Rovaniemen 

lentoaseman rajoittavalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä EFRO UAS C, jonka rajoituk-

sia tulee myös noudattaa. Kemin poliisiaseman rajoittavat vyöhykkeet sijaitsevat 

vastaavasti Kemin lentoaseman rajoittavalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä EFKE UAS 

C. Oulun Turvakampuksen haettavalla vyöhykkeellä sijaitsee osittain jo ennes-

tään päätöksellä perustettu NOKIA OULU RUSKO salliva UAS-ilmatilavyöhyke 

(21.4.2022-19.4.2023), joka on esitetty perustettavaksi myös ilmailumääräyk-

sellä 20.4.2023 alkaen. 

Toiseksi uusia rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ehdotetaan Lahti Energia Oy:n 

Kymijärven voimalaitoksen sekä Nammo Vihtavuori Oy:n Laukaan räjähdeteh-

taan suojaksi. Ilmailulain mukaisena perusteena on teollisuuslaitoksen tai teolli-

suusalueen suojaaminen. UAS-toiminta Kymijärven voimalaitoksen rajoittavalla 

UAS-ilmatilavyöhykkeellä on sallittu ainoastaan Lahti Energia Oy:n myöntämällä 

kirjallisella luvalla, ja yrityksen turvallisuusorganisaatiolla on oikeus asettaa len-

nätykselle erityisehtoja. Vihtavuoren tehdasalueella varastoidaan vaarallisia ke-

mikaaleja ja räjähdysaineita. Lennättäminen alueella on sallittu vain Nammo Vih-

tavuori Oy:n toimitusjohtajan tai HESS-päällikön luvalla.  

Aiemmin päätöksellä perustettujen rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden siirtä-

mistä pidempiaikaisina määräykseen ovat esittäneet Ilmatieteen laitos Helsingin 

Kumpulan alueelle sekä Kokkola Industrial Park teollisuusalueen, sataman, ter-

minaalin ja ratapihan suojaksi. Kokkola Industrial Parkin alueella UAS-toiminta 

on mahdollista sopimalla lennätykset alueen turvallisuusorganisaation kanssa 

vuorokautta ennen suunniteltua lennätystä. Turvallisuusorganisaatiolla on oikeus 

asettaa lennätykselle erityisehtoja. Alueella on myös sähkömagneettisia häiriöitä, 

jotka vaikeuttavat lennätystä tietyissä alueen osissa. Ilmatieteen laitoksen rajoit-

tavan vyöhykkeen hakemuksessa perusteena on varautuminen, koska säätietoja 

tuotetaan myös puolustusvoimien tarpeisiin. 

Päätöksellä perustetun rajoittavan vyöhykkeen siirtämistä määräykseen on ha-

kenut myös Vanhan Vaasan sairaala sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tär-

keän kohteen suojaamiseksi. Viimeksi mainitulla rajoittavalla vyöhykkeellä var-

mistetaan sekä turvallisuutta että potilaiden yksityisyydensuojaa. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon kohteiden suojaaminen on yksi ilmailulain 11 a §:n mukaisista 

perusteista kieltävän tai rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamiselle. 

UAS-toiminta rajoittavalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä on sallittu ainoastaan sopi-

malla lennätyksistä erikseen Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Vanhan Vaasan 

sairaalan UAS-ilmatilavyöhyke sijaitsee Vaasan lentoaseman rajoittavalla vyö-

hykkeellä EFVA UAS B, jonka rajoituksia tulee myös noudattaa. 

Edellä tarkoitetuille rajoittaville UAS-ilmatilavyöhykkeille asetetut rajoitukset ei-

vät koske viranomaistoimintaa. Suojattavan kohteen tai alueen lukuun tapahtu-

va toiminta miehittämättömällä ilma-aluksella on myös sallittua ilmailulain 11 a 

§:n mukaisesti.  

Helsinki-Vantaan lentoasema on esittänyt rajoittavan ilmatilavyöhykkeen EFHK 

UAS A laajentamista. Laajennettu vyöhyke ulottuisi Suomen Rahapajan yläpuo-

lelle, jolloin se suojaisi paitsi lentoliikennettä myös kyseistä teollisuuslaitosta. 

Tarve laajennukselle perustuu lentoaseman turvayksikön sekä poliisi- ja rajaval-

vontaviranomaisten pyyntöön. Lupamenettelyssä tullaan huomioimaan poliisin ja 

Rajavartiolaitoksen tarpeet ja näitä tahoja tiedotetaan alueelle myönnetyistä lu-
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vista. Lentoasemia suojaavat rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet koskevat myös 

viranomaistoimintaa. 

Lisäksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö on hakenut rajoittavaa UAS-ilmatila-

vyöhykettä eläintarhan ja villieläinsairaalan eläinten sekä alueella vierailevien 

asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Traficom kuitenkin katsoo, ettei il-

mailulain 11 a §:n nykyinen sanamuoto mahdollista tällaisen vyöhykkeen perus-

tamista, sillä siinä esitetty perusteiden luettelo on tyhjentävä. Vaikka yhtenä 

miehittämättömän ilmailun kielto- tai rajoitusperusteena mainitaan ympäristön 

suojeleminen, säännöstä on luonteeltaan oikeuksia rajoittavana tulkittava sup-

peasti. Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan lähtökohtaisesti elinympäristön pilaan-

tumisen ennaltaehkäisemistä, eikä eläinten suojelu muussa kuin niiden luonnolli-

sessa elinympäristössä suppeasti tulkiten sovi käsitteen piiriin. Näin ollen eläin-

tarhassa olevien eläinten ei voida suoranaisesti katsoa sisältyvän 'ympäristön' 

käsitteeseen eikä ilmailulain 11 a §:n mukaisen rajoituksen asettaminen siten 

ole voimassa olevan lain mukaan mahdollista, vaikka sinänsä tarve suojata eläi-

miä miehittämättömien ilma-alusten aiheuttamilta häiriöiltä on ymmärrettävä. 

Rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen on 

muutoinkin kiellettyä luonnonsuojelulain 39 §:n nojalla, ja siitä voidaan määrätä 

sakkorangaistus. Luontodirektiivin (johon luonnonsuojelulain 39 § perustuu) tul-

kintaa koskevassa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä häirinnäksi on katsottu 

sellainenkin toiminta, jossa nimenomaisena tarkoituksena ei ole ollut eläinten 

häiritseminen, mutta toiminta on ollut tahallista ja siitä on aiheutunut häiriötä.  

Toiseksi dronen lennättäminen ihmisjoukkojen, kuten eläintarhassa vierailevan 

yleisön, päällä olisi EU:n droneasetuksen 2019/947 mukaan katsottava ns. eri-

tyisen tai sertifioidun kategorian toiminnaksi, jota ei saa harjoittaa vapaasti vaan 

siihen vaaditaan toimintalupa tai vähintään ilmoitus viranomaiselle. Tavanomais-

ta harrastetoimintaa tarkoittavassa avoimen kategorian toiminnassa miehittämä-

tön ilma-alus on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä saa 

lennättää ihmisjoukkojen yläpuolella. Toimintalupaa varten taas toimijan on esi-

tettävä viranomaiselle riskiarvio ja keinot riskien lieventämiseksi. Luvattomasta 

lennätyksestä voidaan määrätä sakko liikenteen palveluista annetun lain 266 tai 

266 a §:n nojalla. 

Lisäksi droneasetuksen kohdan UAS.OPEN.060 mukaan kauko-ohjaajan on kes-

keytettävä lento, jos toiminta aiheuttaa riskin muille ilma-aluksille, ihmisille, 

eläimille, ympäristölle tai omaisuudelle. Samoin ilma-aluksen käyttäjän vastuulla 

on kohdan UAS.SPEC.050 1) a) v) mukaisesti antaa kauko-ohjaajille ohjeet toi-

minnan suunnittelusta niin, että siitä aiheutuu ihmisille ja eläimille mahdollisim-

man vähän haittaa, mukaan lukien meluhaitat. 

Edellä kuvatuista syistä Traficom katsoo, että eläintarhan aluetta valvovilla vi-

ranomaisilla on riittävät mahdollisuudet puuttua häiritsevään lennättämiseen jo 

nykyisen lainsäädännön perusteella. Säännöksistä olisi suositeltavaa tiedottaa 

eläintarhan vierailijoille esimerkiksi kylttien avulla. 

 Teknisenä muutoksena on muutettu esteen läheisyydessä lennättämistä koske-

vien ehtojen sanamuotoa. Näihin kohtiin on tarkennettu, että minkä tahansa es-

teen (sekä keinotekoisen esteen että luonnonesteen, kuten puuston) läheisyy-

dessä lennättäminen on sallittua esteen tasolle asti. Esteen läheisyydellä tarkoi-

tetaan tässä 50 metrin vaakasuoraa etäisyyttä. Toiseksi keinotekoisten eli ra-

kennettujen esteiden osalta lennättäminen on sallittua enintään 15 metriä es-

teen yläpuolella, kun se tapahtuu kyseisestä esteestä vastaavan yksikön (yleen-

sä esteen omistajan) pyynnöstä. Tämä perustuu EU:n droneasetukseen, jonka 

mukaan kun miehittämätöntä ilma-alusta lennätetään 50 metrin vaakasuoralla 

etäisyydellä yli 105 metriä korkeasta keinotekoisesta esteestä, UAS-toiminnan 

enimmäiskorkeus voidaan esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä nostaa 15 met-

riin esteen korkeuden yläpuolella. 
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Liikenne- ja viestintävirasto 

 Lisäksi teknisenä muutoksena on poistettu viittaukset Malmin lentoaseman 

(EFHF) rajoittaviin UAS-ilmatilavyöhykkeisiin, jotka eivät enää ole voimassa. 

 Liite 3, Sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet: Aiemmin päätöksellä perustettujen salli-

vien UAS-ilmatilavyöhykkeiden siirtämistä määräykseen ovat hakeneet Nokia In-

novations Oy (kaksi tutkimustarkoituksiin perustettua vyöhykettä Oulussa ja 

Båtvikin testausalue) sekä Maanmittauslaitos (Sjökullan UAS-testialue). Maan-

mittauslaitoksen hakema salliva UAS-ilmatilavyöhyke koskisi paitsi laitoksen 

omaa toimintaa, myös sen vastuulla tapahtuvaa lentotoimintaa Maanmittauslai-

toksen ohjeiden ja lentomenetelmien mukaisesti. Insta ILS Oy on hakenut jo 

aiemmin perustetulla Teiskon UAS-vyöhykkeellä vapautuksien laajentamista si-

ten, että yksi kauko-ohjaaja voisi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos 

ilma-aluksen tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat. 

Kaikissa ehdotetuissa sallivissa vyöhykkeissä perusteena on tutkimus- ja kokei-

lutoiminta. Vapautukset koskevat ainoastaan vyöhykettä hakeneen toimijan vas-

tuulla tapahtuvaa lentotoimintaa, joka suoritetaan sen ohjeiden ja lentomene-

telmien mukaisesti. 

Määräyksen aikataulu 

Määräys annetaan alkuvuodesta 2023 ja se tulee voimaan AIRAC-päivänä 

20.4.2023, jolle muutkin ilmatilamuutokset keskitetään. Se on voimassa määräai-

kaisesti enintään kolmen vuoden ajan. Jos vyöhykkeiden perustamiselle, muuttami-

selle tai poistamiselle ilmenee tänä aikana tarvetta, määräystä voidaan muuttaa jo 

ennen voimassaoloajan päättymistä. 

Määräyksestä viestiminen 

Määräyshankepäätöksestä, lausuntokierroksesta ja määräyksen antamisesta tiedo-

tetaan Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla sekä sähköpostitse ilmailun 

sääntelyn jakelulistalle ilmoittautuneille ja muille ilmatilamuutosten sidosryhmille. 

Lisäksi määräyksestä viestitään kohdennetusti RPAS-alan toimijoille. Lopullinen 

määräys julkaistaan Finlex-säädöstietopalvelussa sekä Liikenne- ja viestintäviraston 

verkkosivuilla ilmailumääräyskokoelmassa. 

 

 

LIITTEET:    

Kommenttikooste (lisätään lausuntokierroksen jälkeen) 


