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Objective and Approach
The objective of this legal report, drafted under the auspices of the UAV-MEMO 
project, is to give a detailed presentation in Finnish concerning
1) the regulation of light unmanned aerial vehicles (UAVs) and the use thereof in 

Finland; and
2) the possible special effects of such regulation on the use of UAVs in mineral 

exploration and mining operations in Finland.

The report approaches the topic from a dogmatic point of view. It cites, interprets 
and systemizes the law concerning UAVs. The report also describes the develop-
ment and issues of the law; however, no special attention is given to the fact that 
the regulation of UAVs is only in its early stages. Chiefly, the focus is on interpre-
tive questions that may be of relevance to the end user.
 The analysis is, to a great extent, based on legal documents. It investigates the 
domestic regulation of UAVs in Finland, as well as international rules and recom-
mendations, and regulations and directives issued by the European Union (EU). 
The preparatory work of such documents is also taken into account. The report 
mainly focuses on regulation as it stands at the time of writing, but it also takes 
note of the upcoming international and European regulatory frameworks.

Structure
The report begins by explaining the legal and theoretical basis of regulating UAVs. 
It presents the whole regulatory framework, including its levels, actors, objectives, 
late developments, as well as key legal sources and principles. The core concepts 
are also defined.
 This is followed by an overview of the requirements concerning the UAVs 
themselves, including registration, markings and airworthiness. The remarks 
concerning airworthiness are rather general, as no specifications for light UAVs 
exist at the time of writing. In terms of personnel, the report focuses on the  
responsibility, powers and qualifications concerning the remote pilots in com-
mand and otherwise. The tasks of other crew members, to the extent such are 
regulated, are also explained.
 The report also presents the structure of Finnish airspace and the require-
ments it sets for unmanned operations. This includes the overarching regula-
tory framework, as distinct from the general regulatory framework of aviation, 
a general picture of the structure of the airspace, as well as its various zones and 
areas, including the temporary ones, and the preconditions of setting such up. 
The regulation of air operations is divided into the following subcategories: the 
right to aviation, certificates and notifications, the preparation and execution of 
flight operations, flight rules and exemptions granted to UAVs thereof, and the 
competence of authorities to stop illegal activities.
 Additionally, the report briefly describes the solving of possible legal issues 
related to UAVs. This includes the obligation to report aviation accidents and other 
occurrences, as well as the investigation thereof. The principles of Finnish liability 
law are also under examination, including both contractual and non-contractual 
liability, taking into account the special features of unmanned aviation. A short 
overview of insurance is also provided. Finally, the report describes the adminis-
trative and criminal sanctions related to aviation under Finnish law.
 The report concludes by setting forth the stage for the new regulatory regimes. 
It presents the latest plans of the EU to regulate unmanned aviation in a harmo-
nized manner. This includes a brief description of the complete overhaul of the 
Union’s aviation framework, but also a more detailed explanation of the specific 
rules planned regarding UAVs. The possible impacts of the rules for scenarios 
investigated in the UAV-MEMO project are also analyzed.
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Exclusions
The report only concerns civil UAVs with a take-off mass of less than 150 
kilograms (light UAVs) operating in Finnish airspace. This focus excludes 
three major themes: 1) state UAVs, that is, UAVs used military, police and 
customs services; 2) international aviation; and 3) UAVs with a take-off mass 
of 150 kg or over (heavy UAVs). The report also excludes such UAVs that are 
used for recreational purposes, or “model aircraft”, as the terminology at the 
time of writing goes. Finally, the report does not discuss the law regarding 
privacy and data protection in the use of UAVs.
 The first exclusion is obvious: UAVs used for mineral exploration and min-
ing operations are in most scenarios civil aircraft, not state aircraft. The sec-
ond one is based on the fact that such operations are most commonly located 
solely in the airspace of a single state—in this case, Finnish airspace. Even 
if a cross-border operation is concerned, following the recommendations 
regarding international unmanned aviation is not the appropriate approach, 
given the special nature of mineral exploration and mining operations. The 
legality of such operations can be ascertained on a case-by-case basis by 
contacting the aviation authorities of the states concerned.
 The third exclusion stems from the weight of the UAVs used in mineral 
exploration and mining operations, and the current regulatory framework. 
Testing UAVs heavier than 150 kg does not fall within the scope of the UAV-
MEMO project, as it is not currently envisioned that such aircraft would be 
used for the purposes examined here. In terms of regulation, at the time of 
writing, heavy UAVs fall within the framework of manned aviation. Exploring 
this framework simply cannot be executed within this report.
 The rules pertaining to privacy and data protection are excluded, since 
they are not particularly important in the applications of UAVs studied here. 
Mineral exploration and mining operations mostly target areas that are not 
densely populated and where there are no crowds. It must, regardless, be 
pointed out that certain applications, such as the monitoring of personnel in 
mines, may raise concerns of privacy and data protection. If such an applica-
tion for a UAV is considered, the operator is highly recommended to become 
familiar with the available international and Finnish material concerning the 
privacy and data protection aspects of such aircraft.
 Despite the given exclusions, the report takes note of international and 
European legal sources relevant to the operation of UAVs. This is done in 
order to aid the reader in picturing the whole structure of aviation law, as 
many domestic rules stem from international standards and recommenda-
tions. Additionally, certain international standards and recommendations 
are, at times, utilized to illustrate the possible implications of domestic rules.

Keywords: aviation, aviation law, civil aviation, airworthiness, air operations, 
unmanned aerial vehicle (UAV), unmanned aircraft (UA, UAS), remotely pi-
loted aircraft (RPA, RPAS), mineral exploration, geophysical surveys, mining 
operations
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Tavoitteet ja menetelmä
Tämän UAV-MEMO-hankkeen puitteissa laaditun tutkimusraportin tavoitteena 
on antaa kattava ja selkeä esitys
1) kevyiden miehittämättömien ilma-alusten (engl. ”Unmanned Aerial Vehicle”, 

UAV) ja niiden käytön sääntelystä Suomessa
2) sääntelyn mahdollisista erityisvaikutuksista miehittämättömien ilma-alusten 

käyttöön malminetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa Suomessa.

Raportti on luonteeltaan oikeudellinen selvitys, joka hyödyntää lainopillista tutki-
mustapaa. Raportissa referoidaan, tulkitaan ja systematisoidaan UAV:ita koskevaa 
oikeutta: kirjoitettua lakia ja oikeuskäytäntöä. Lainoppiin yhdistetään tavanomai-
sesti myös lain kehityksen, puutteiden ja virheiden osoittaminen ja kritisointi sekä 
oikeudellisten ongelmien paljastaminen. Tässä raportissa ei kuitenkaan kiinnitetä 
erityistä huomiota esimerkiksi siihen, että UAV-sääntely on vakiintumatonta ja 
vasta kehitystilassa. Lähinnä nostetaan esille joitain kysymyksiä, jotka lain tul-
kinnassa mahdollisesti askarruttavat UAV:iden käyttäjiä.
 Kyse on ennen kaikkea lakitekstiin perustuvasta analyysista. Raportti kattaa 
jäljempänä kuvatuin rajauksin kansainväliset määräykset ja suositukset, Euroopan 
unionin (EU) antamat asetukset ja direktiivit, kansalliset lait sekä kansallisten 
viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet. Analyysissa hyödynnetään myös 
näiden asiakirjojen valmisteluaineistoa. Analyysin kohteena on ennen kaikkea 
tätä kirjoitettaessa voimassa oleva sääntely, mutta raportissa esitellään myös jo 
mennyttä sekä tulevaa sääntelyä.

Rakenne
Raportin alussa esitellään aiheen oikeudellinen ja teoreettinen perusta. Siinä käy-
dään läpi miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan sääntelyn viitekehys: tasot, 
toimijat ja tavoitteet, viimeaikainen kehitys sekä tiivistetty esitys oikeuslähteistä 
ja sääntelyn perusperiaatteista. Viitekehystä täydentää aihealueen peruskäsittei-
den määrittely.
 Seuraavaksi keskitytään itse UAV:ita ja niiden miehistöä koskeviin vaatimuk-
siin. Ensimmäisenä esitellään rekisteröinnin ja merkintöjen säännökset, mitä 
seuraa yleisesitys lentokelpoisuusvaatimuksista. Miehistöä koskevassa luvussa 
määritellään lentotoiminnan keskeisimmät toimijat, päällikkö ja kauko-ohjaaja, 
sekä luodaan katsaus näiden vastuuseen, käskyvaltaan ja pätevyysvaatimuksiin. 
Lukuun liittyvät myös maininnat muusta mahdollisesta miehistöstä ja sen teh-
tävistä.
 Raportissa esitellään myös Suomen ilmatilan rakenne ja siinä tapahtuval-
le UAV-lentotoiminnalle asetetut vaatimukset. Esittely kattaa ilmatilan sään-
telyn viitekehyksen, yleiskuvan sen rakenteesta, ilmatilan erilaiset alueet ja 
luokat mukaan lukien tilapäiset alueet sekä näiden perustamisen edellytykset.  
Lentotoiminta on jaettu seuraaviin asiakokonaisuuksiin: oikeus ilmailuun, luvat 
ja ilmoitukset, lennon valmistelu ja suorittaminen, poikkeukset lentosäännöistä 
sekä lentotoiminnan estämisen edellytykset.
 Samoin raportissa käydään lyhyesti läpi ilmailuun liittyvien ongelmien rat-
kaisua. Siinä selvitetään ilmailuonnettomuuksien ja muiden poikkeamien ilmoi-
tusvelvollisuus sekä tutkinnan periaatteet. Sen jälkeen luodaan katsaus Suomen 
vahingonkorvausoikeuden yleisiin oppeihin sekä sopimusvastuun että sopimuk-
senulkoisen vastuun näkökulmasta ottaen huomioon miehittämättömän ilmailun 
erityispiirteet. Myös vakuuttamisesta on tehty lyhyt selvitys. Viimeiseksi keski-
tytään ilmailuun liittyviin hallinnollisiin seuraamuksiin sekä ilmailurikoksiin ja 
rikkomuksiin.
 Tutkimus päättyy lukuun sääntelyn tulevaisuudesta. Luvussa esitellään EU:n 
(tätä kirjoitettaessa) viimeisimmät suunnitelmat miehittämättömien ilma-alusten 
sääntelemiseksi harmonisoidulla tavalla. Luku käsittelee sekä UAV:iden sääntelyä 
osana ilmailulainsäädännön kokonaisuudistusta että UAV:hin kaavailtua erityis-
sääntelyä. Luku päättyy lyhyeen analyysiin muutosten mahdollisista vaikutuksista 
UAV-MEMO-hankkeen mukaisiin käyttötarkoituksiin.
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Rajaukset
Tutkimuksen kohteena ovat ainoastaan Suomen ilmatilassa toimivat, 
alle 150 kg:n painoiset (kevyet) siviili-UAV:t. Tämä rajaa raportin ul-
kopuolelle kolme suurempaa asiakokonaisuutta: 1) sotilasilma-alukset 
ja muut valtion ilma-alukset (alukset, jotka on merkitty sotilasilma-
alusrekisteriin tai joita käytetään Tullin, poliisin, rajavartiolaitok-
sen, pelastustoimen tai valtion muiden tehtävien suorittamiseen), 2) 
kansainvälinen ilmailu ja 3) lentoonlähtömassaltaan yli 150 kg olevat 
miehittämättömät ilma-alukset (raskaat UAV:t). Tutkimuksessa ei 
myöskään käsitellä harrastekäyttöön tarkoitettuja UAV:ita (lakitek-
ninen nimitys ”lennokki”) eikä yksityisyyden suojaan tai tietosuojaan 
liittyviä kysymyksiä.
 Ensimmäinen rajaus on ilmeinen: malminetsintään ja kaivostoi-
minnan valvontaan käytettävät UAV:t ovat lähtökohtaisesti yksityisten 
toimijoiden siviili-ilma-aluksia. Toinen rajaus perustuu siihen, että 
UAV:illa suoritettava malminetsintä ja kaivostoiminnan valvonta sijoit-
tuvat tavanomaisesti puhtaasti yhden valtion ilmatilaan, ja jos toiminta 
ylittää rajat, ei todennäköisesti ole tarkoituksenmukaista soveltaa kan-
sainvälisiä standardeja. Näiden standardien asettamat vaatimukset ovat 
huomattavasti korkeammat, eikä niitä ole tarkoitus soveltaa kaikkeen 
UAV-toimintaan tulevaisuudessakaan. Tätä kirjoitettaessa mahdollisen 
kansainvälisen toiminnan oikeudellinen sallittavuus voidaan varmis-
taa konsultoimalla suoraan yli lennettävien valtioiden viranomaisten 
kanssa.
 Kolmas rajaus perustuu käytettävien ilma-alusten ja niiden hyöty-
kuorman painoon sekä tämänhetkisen sääntelyn rakenteeseen. Mal-
minetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa ei ole tämänhetkisen 
tutkimustiedon valossa tarkoitus käyttää hyötykuormineen erityisen 
raskaita miehittämättömiä ilma-aluksia, eikä tällaisia aluksia ole tes-
tattu UAV-MEMO-hankkeen puitteissa. Raja-arvoksi on valittu 150 kg, 
sillä lentoonlähtömassaltaan tämän painon ylittävät UAV:t kuuluvat tätä 
kirjoitettaessa EU:n toimivaltaan, ja niihin sovelletaan huomattavasti 
tiukempaa sääntelyä esimerkiksi lentokelpoisuuden osalta.
 Kysymykset yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta eivät ole erityisen 
tärkeitä tässä tutkittujen sovellutusten kohdalla. Tämä johtuu siitä, 
että toiminta suuntautuu pääasiallisesti sellaisille alueille, jotka eivät 
ole tiheästi asuttuja ja joille ei kokoonnu väkijoukkoja. Poikkeuksena 
tästä voidaan mainita kaivostoiminnassa mahdollisesti suoritettava 
henkilövalvonta, jota suorittavien käyttäjien on syytä perehtyä UAV:iden 
yksityisyyden suojan ja tietosuojan ongelmia käsittelevään muuhun 
kansainväliseen ja suomenkieliseen aineistoon.
 Rajauksista huolimatta raportissa mainitaan asiakokonaisuuksittain 
UAV:iden kannalta olennaiset kansainväliset oikeuslähteet ja EU:n ase-
tukset, sillä ne toimivat sääntelyn pohjana ja auttavat hahmottamaan 
sääntelyn monitasoista rakennetta. Samoin kansainvälisiä standardeja 
ja suositettuja menetelmiä sekä muita suosituksia on paikoin hyödyn-
netty kansallisten normien tulkinnassa. Niihin on myös viitattu infor-
matiivisesti kansallisen sääntelyn tukena.

Asiasanat: ilmailu, ilmailuoikeus, siviili-ilmailu, lentokelpoisuus,  
lentotoiminta, miehittämätön ilma-alus (UA, UAV, UAS), kauko-ohjattu 
ilma-alus (RPA, RPAS), malminetsintä, geofysikaaliset tutkimukset, 
kaivostoiminta
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ESIPUHE

Laajentuva malminetsintä- ja kaivostoiminta poh-
joisilla alueilla edellyttävät aikaa ja kustannuksia 
säästävien sekä ympäristöneutraalien etsintätek-
niikoiden kehittämistä. Näihin tarpeisiin voidaan 
yrittää vastata kehittämällä miehittämättömiin 
ilma-aluksiin (engl. ”Unmanned Aircraft”, UA 
tai ”Unmanned Aerial Vehicle”, UAV) soveltuvia 
mittaus- ja kuvauslaitteistoja. Alan yrityksillä ei 
kuitenkaan ole välttämättä tarvittavaa tietotaitoa 
UAV:iden teknisestä soveltuvuudesta ja oikeudelli-
sesta sääntelystä, jotta ne voisivat kehittää ja tarjota 
tarvittavia palveluja.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin 
Yliopiston (LaY) UAV-MEMO-yhteisprojektissa 
(Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration 
and Mining Operations in the Arctic Areas of 
Finland) on pyritty vastaamaan tähän haasteeseen 
kokoamalla tietoa UAV-alustaisista mittaus- ja 
kuvausmenetelmistä sekä lentotoimintaan liitty-
västä oikeudellisesta sääntelystä. GTK on tutkinut 
menetelmien teknistä soveltuvuutta, selvittänyt 
alan asiakastarpeita sekä toteuttanut testimit-
tauksia. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 
on tutkinut UAV:iden käytön sääntelyä Suomen 
ilmatilassa. Projektin tavoitteena on ollut luoda 
edellytyksiä uudelle erityisosaamista vaativalle 
UAV-liiketoiminnalle malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan tarpeisiin. Yleisellä tasolla projektissa 
on pyritty edistämään suomalaista liiketoimintaa, 
yritysten verkostoitumista, uusia UAV-sovelluksia 
sekä UAV-teknologian ja -sääntelyn kehittämistä.

Projektin tulokset on esitetty GTK:n tutkimus-
raportissa. Raportti on laadittu malminetsinnän 
ja kaivostoiminnan tarpeisiin, mutta siinä esitetyt 
asiat ovat suurelta osin sovellettavissa myös muu-
hun UAV-toimintaan. GTK:n laatima I osa sisältää 
asiakastarpeiden ja palvelutarjonnan kartoittami-
sen, olemassa olevan teknologian arvioinnin sekä 
projektissa tehtyjen käytännön menetelmätesta-
usten kuvaukset. UAV:iden soveltuvuutta peilataan 

perinteisiin lento- ja maastomittauksiin. Testattuja 
mittausmenetelmiä ovat magneettinen ja radiomet-
rinen mittaus sekä lämpö- ja hyperspektrikuvaus. 

Raportin oikeudellisen II osan on laatinut Lapin 
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ilmailu- ja 
avaruusoikeuden instituutti. Siinä esitellään säänte-
lyn kansainvälinen viitekehys sekä UAV-toimintaan 
soveltuva suomalainen sääntely kokonaisuu-
dessaan. Tutkittuja teemoja ovat muun muassa 
lentosäännöt, ilmatilan rakenne sekä vahingon-
korvausvastuu. Lisäksi esitellään EU:n tätä kirjoi-
tettaessa valmistelemaa sääntelymallia.

Tekesin Green Mining – Huomaamaton ja älykäs 
kaivos -ohjelmaan kuulunut UAV-MEMO-projekti 
toteutettiin vuosina 2015–2017. Tekesin lisäksi 
hankkeessa ovat rahoittajina mukana olleet AA 
Sakatti Mining Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Maw-
son Oy sekä Nordkalk Oy. Alkuvaiheessa Maarit 
Kokko ja myöhemmin Risto Mäkikyrö toimivat 
Tekesin hankevastaavana. Liikenteen turvallisuus-
virasto (Trafi) osallistui hankkeeseen arvioimalla 
tutkimusraportin oikeudellisen osan.

Vesa Nykänen (GTK) ja Lotta Viikari (LaY) toimivat 
projektin vastuullisina johtajina. Projektipäällikkönä 
GTK:ssa toimi Heikki Salmirinne, ja LaY:ssa tutki-
muksesta vastasi Mikko Huttunen. GTK:ssa pro-
jektin tutkimuksissa olivat mukana Eija Hyvönen, 
Tuomo Karinen, Jukka Konnunaho, Maija Kurimo, 
Maarit Middleton, Tero Niiranen, Hannu Panttila, 
Antti Pasanen, Heikki Salmirinne ja Pertti Turunen. 
Lisäksi monet henkilöt GTK:n Rovaniemen, Kuopion 
ja Espoon toimistoissa avustivat projektissa.

Kiitämme projektin rahoittajia, testimittauksiin 
mittauskohteen tarjonneita yrityksiä Hannukainen 
Mining Oy:tä ja Terrafame Oy:tä sekä raporttien 
ennakkotarkastajia.

Rovaniemellä 13.2.2017
Heikki Salmirinne (GTK) ja Mikko Huttunen (LaY)
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PREFACE

The expansion of mineral exploration and min-
ing operations in northern areas, especially in the 
Arctic, requires the development of new time-sav-
ing and environmentally neutral prospecting meth-
ods. These requirements can be met by installing 
measurement and imaging devices onto unmanned 
aircraft, also known as unmanned aerial vehicles 
(UAVs), or drones. However, neither established 
companies nor startups usually have the necessary 
know-how concerning the technical and legal fea-
sibility of UAVs for such operations to develop and 
provide a service.

The UAV-MEMO project (Unmanned Aerial 
Vehicles in Mineral Exploration and Mining 
Operations in the Arctic Areas of Finland) was 
launched to that end. Executed as a parallel under-
taking between the Geological Survey of Finland 
(GTK) and the University of Lapland (ULAP), the 
project has investigated the applicability of UAVs 
for mineral exploration from the viewpoint of both 
technology and law.

GTK has focused on the technical aspects, sur-
veying the customer needs, as well as carrying out 
tests. ULAP, or more precisely the Institute of Air 
and Space Law at the Faculty of Law, has investi-
gated the current regulations concerning the use of 
UAVs in Finnish airspace. The goal has been to cre-
ate new business opportunities that require special 
skills to complement the growing and traditional 
mining operations. On a more general level, the 
project has sought to promote the Finnish UAV 
industry, including networking, new drone appli-
cations and the development of drone technology 
and regulations.

The results of the project are presented in a single 
research report divided into two parts. The report 
has been written with mineral exploration and min-
ing operations in mind, but the data have applica-
tions across the field of unmanned aviation. Part 
I, prepared by GTK, contains a survey on customer 
needs, an evaluation of UAVs as a platform for the 
technology in question, and descriptions of the case 
studies conducted during the project. Tests and 
reports regarding the following methods on a UAV 

platform are included: magnetic survey, radiometric 
survey, thermal imaging and hyperspectral imaging.

Part II, prepared by ULAP, presents the interna-
tional framework as well as the Finnish regulations 
concerning the use of UAVs. Attention has been paid 
to the possible special legal implications regarding 
mineral exploration and mining operations. The 
report deals with, to name a few key sections, flight 
rules, the structure of Finnish airspace and liability 
for damages. This is supplemented by an analysis of 
the new regulatory framework, which is being pre-
pared at the time of writing by the European Union.

The project, which was carried out during 
2015–2017, was financed by the Finnish Funding 
Agency for Innovation (TEKES) through the Green 
Mining – Intelligent and Minimum-Impact Mines 
programme. Agnico-Eagle Finland Oy, AA Sakatti 
Mining Oy, Mawson Oy and Nordkalk Oy provided 
the necessary end-user funding to make the project 
happen. Ms Maarit Kokko started as our Tekes advi-
sor, and was later succeeded by Mr Risto Mäkikyrö. 
The Finnish Transport Safety Agency (Trafi) partici-
pated in the project by reviewing the legal part of 
the research report.

Dr Vesa Nykänen at GTK and Dr Lotta Viikari at 
ULAP served as accountable leaders of the project. 
Heikki Salmirinne served as project manager at 
GTK and Mikko Huttunen was responsible for the 
research at ULAP. At GTK, Eija Hyvönen, Tuomo 
Karinen, Jukka Konnunaho, Maija Kurimo, Maarit 
Middleton, Tero Niiranen, Hannu Panttila, Antti 
Pasanen, Heikki Salmirinne and Pertti Turunen 
contributed to the research; many others from the 
offices in Rovaniemi, Kuopio and Espoo provided 
assistance. The ULAP report was drafted by Mikko 
Huttunen under the supervision of Dr Viikari.

We would like to express our gratitude to the 
funders of the project and the participating enter-
prises and private entities, as well as the referees of 
the research reports.

Rovaniemi, 13 February 2017
Heikki Salmirinne (GTK) and 
Mikko Huttunen (ULAP)
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LYHENTEET

ACAS Aircraft Collision Avoidance System 
(yhteentörmäysvaarasta ilmassa 
varoittava järjestelmä)

ACC Area Control Center (aluelennonjohto)
ADIZ Air Defence Identification Zone 

(ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke)
AFIS Aerodrome Flight Information Service 

(lentopaikan lentotiedotuspalvelu)
AIC Aeronautical Information Circular 

(ilmailutiedotus)
AIM Aeronautical Information Management 

(ilmailutiedotuksen hallinta)
AIP Aeronautical Information Publication 

(ilmailukäsikirja)
AIP SUP Aeronautical Information Publication 

Supplement (ilmailukäsikirjan lisäys)
AIRAC Aeronautical Information Regulation 

And Control (ilmai-lutietojen säätely ja 
valvonta)

AIS Abbreviated Injury Scale (lyhennetty 
vammaluokitus)

AIS Aeronautical Information Service 
(ilmailutiedotuspalvelu)

ALRS Alerting Service (hälytyspalvelu)
AMC Airspace Management Cell (ilmatilan 

hallintayksikkö)
ANS Air Navigation Service 

(lennonvarmistuspalvelu)
ARC Airworthiness Review Certificate 

(lentokelpoisuuden tarkastus-todistus)
ASM Airspace Management (ilmatilan 

hallinta)
ATC Air Traffic Control (lennonjohto)
ATM Air Traffic Management (ilmaliikenteen 

hallinta)
ATS Air Traffic Service (lennonjohtopalvelu)
AUP Airspace Use Plan (ilmatilan 

käyttösuunnitelma)
BVLOS Beyond Visual Line of Sight 

(näköyhteyden ulkopuolella)
C2 Command and Control Link (datayhteys)
CBA Cross Border Area (lentotiedotusalueiden 

rajojen yli tapahtuvan ilmatilan käytön 
alue)

CDR Conditional Route (ehdollinen reitti)
CofA Certificate of Airworthiness 

(lentokelpoisuustodistus)
CS Certification Specification 

(hyväksyntäeritelmä)
CTA Control Area (lennonjohtoalue)
CTR Controlled Traffic Region / Control Zone 

(lähialue) 

CVR Cockpit Voice Recorder (ohjaamon 
ääninauhuri)

D-alue Vaara-alue
DAA Detect and Avoid (väistöjärjestelmä)
DK-SE FAB  

Denmark-Sweden Functional Airspace 
Block (Tanskan ja Ruotsin toiminnallinen 
ilmatilalohko)

EASA European Aviation Safety Agency 
(Euroopan lentoturvallisuusvirasto)

EC European Commission (Euroopan 
komissio)

EDA European Defence Agency (Euroopan 
puolustusvirasto)

EFET Enontekiön lentoasema
EFIV Ivalon lentoasema
EFJY Jyväskylän lentoasema
EFKE Kemi-Tornion lentoasema
EFKT Kittilän lentoasema
EFRO Rovaniemen lentoasema
EFUT Utin lentoasema
ESA European Space Agency (Euroopan 

avaruusjärjestö)
EU Euroopan unioni
Eurocae European Organisation for Civil 

Aviation Equipment (Euroopan 
siviili-ilmailulaitejärjestö)

Eurocontrol  
European Organisation for Safety 
of Air Navigation (Euroopan 
lennonvarmistusjärjestö)

EVLOS Extended Visual Line of Sight (jatkettu 
näköyhteys)

FAA Federal Aviation Administration 
(Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen)

FBZ Flight Plan Buffer Zone 
(lennonsuunnittelussa huomioitava 
suojavyöhyke)

FCC Flight Control Computer (lentotietokone)
FDR Flight Data Recorder (lentoarvotallennin)
FIR Flight Information Region 

(lentotiedotusalue)
FIS Flight Information Service 

(lentotiedotuspalvelu)
FIZ Flight Information Zone 

(lentotiedotusvyöhyke)
FL Flight Level (lentopinta)
FMS Flight Management System 

(lennonhallintajärjestelmä)
FPV First Person View (lentäjän näkymä)
FRA Free Route Airspace (vapaan reitityksen 

ilmatila) 
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FUA Flexible Use of Airspace (ilmatilan 
joustava käyttö)

Ibid. Ibidem (samassa paikassa eli edellinen 
lähde)

ICAO International Civil Aviation Organization 
(Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö)

IFR Instrument Flight Rules 
(mittarilentosäännöt)

ITU International Telecommunication Union 
(Kansainvälinen televiestintäliitto)

JARUS Joint Authorities for Rulemaking on 
Unmanned Systems (”Viranomaisten 
yhteistyöjärjestö miehittämättömien 
järjestelmien sääntelemiseksi”)

LNTS League of Nations Treaty Series 
(Kansainliiton sopimussarja)

LUC Light UA operator Certificate (kevyen 
miehittämättömän lentotoiminnan lupa)

MTOM Maximum Take-Off Mass (suurin 
lentoonlähtömassa)

NATO North Atlantic Treaty Organization 
(Pohjois-Atlantin liitto)

NAV WRNG  
Navigation Warning 
(lentosuunnistusvaroitus)

NEFAB North-European Functional Airspace 
Block (pohjoiseurooppalainen 
toiminnallinen ilmatilalohko)

NOTAM Notice to Airmen 
(ilmailutiedotusjulkaisu)

NPA Notice of Proposed Amendment  
(ilmoitus säädösmuutoksesta)

OA Operation Authorisation (valtuutus)
P-alue Kieltoalue
PANS Procedures for Air Navigation Services 

(lennonvarmistuspalvelun menetelmät)
PIB Pre-Flight Information Bulletin 

(reittitiedote)
PV (Suomen) Puolustusvoimat
R-alue Rajoitusalue
RCP Required Communication 

Performance (viestiyhteyksien 
suorituskykvaatimukset)

RMZ Radio Mandatory Zone (radiovyöhyke)
ROC Remote/RPAS Operator Certificate 

(kauko-ohjatun lentotoiminnan lupa)
RPA Remotely Piloted Aircraft (kauko-ohjattu 

ilma-alus)
RPAS Remotely Piloted Aircraft System 

(kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön 
kokonaisjärjestelmä, lyh. kauko-ohjattu 
ilma-alusjärjestelmä)

RPASP Remotely Piloted Aircraft Systems Panel 
(kauko-ohjattujen ilma-alusten paneeli)

RPL Remote Pilot Licence (kauko-ohjaajan 
lupakirja)

SARP Standards and Recommended Practices 
(kansainväliset standardit ja suositetut 
menetelmät)

SDR Special Drawing Right 
(erityisnosto-oikeus)

SERA Standardised European Rules of 
the Air (Euroopan unionin yhteiset 
lentosäännöt)

SES Single European Sky (yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila)

SFC Surface (maan tai veden pinta)
SoPS Sopimussarja
SORA Specific Operation Risk Assessment  

(erityistoiminnan turvallisuusarviointi)
TC Type Certificate/Certification 

(tyyppihyväksyntä)
TCA Terminal Control Area (lähestymisalue)
TEMPO-D  

Temporary Danger Area (tilapäinen 
vaara-alue)

TEMPO-R  
Temporary Restricted Area (tilapäinen 
rajoitusalue)

TMA Terminal Maneuvering Area 
(lähestymisalue)

TMZ Transponder Mandatory Zone 
(transponderivyöhyke)

TRA Temporary Reserved Area (tilapäinen 
ilmatilavarausalue)

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
TSA Temporary Segregated Area (tilapäinen 

erillisvarausalue)
UA Unmanned Aircraft (miehittämätön 

ilma-alus)
UAS Unmanned Aircraft System 

(miehittämätön ilma-alusjärjestelmä)
UASSG Unmanned Aircraft Systems Study 

Group (miehittämättömien ilma-
alusjärjestelmien selvitystyöhryhmä)

UAV Unmanned Aerial Vehicle 
(miehittämätön ilma-alus)

UNL Unlimited (rajoittamaton korkeus)
UNTS United Nations Treaty Series 

(Yhdistyneiden kansakuntien 
sopimussarja)

UUP Updated Airspace Use Plan (päivitetty 
ilmatilan käyttösuunnitelma)

VAC Visual Approach Chart (lähestymiskartta)
VFR Visual Flight Rules (näkölentosäännöt)
VLOS Visual Line of Sight (näköyhteys)
WG-73 Eurocae Working Group 73 (Eurocaen 

UAV-työryhmä)
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1. SÄÄNTELYN VIITEKEHYS

1.1. Yleistä

1 Tässä raportissa käytetään yksinkertaisuuden vuoksi tästä eteenpäin ainoastaan termiä ”miehittämätön ilma- 
alus” ja lyhennettä ”UAV” lukuun ottamatta niitä asiakirjoja, joista nimenomaisesti käytetään toista nimitystä.  
Ks. perusteluista jäljempänä.

2 Ks. kehityksestä esim. Blom 2010; Keane & Carr 2013. 
3 Ks. esim. Casey-Maslen 2012.
4 Ks. esim. Gundlach 2012, s. 555–557 ja 590–601.
5 Ks. esim. ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, perustelumuistion 1.12 kohta (lainaten 

etenkin UAV Drones Market by Type & Geography – Analysis & Forecast to 2020).
6 Ks. esim. Abeyratne 2010, s. 157–174; Bracken-Roche 2014; Carr 2013; Cavoukian 2012; Cho 2013; DeGarmo 2004; 

Diederiks-Verschoor & Mendes De Leon 2012, s. 261–262; Farber 2014; Finn & Wright 2012; Friedenzohn & Mirot 
2013; Holton, Lawson & Love 2014; Marshall 2009; Masutti 2011 & 2012; Nyström & Tarhonen 2015; Peterson 2005; 
Rapp 2009; Ravich 2009; Roma 2011; Rule 2015; Stanley & Crump 2011; Thompson 2013; Vacek 2009.

Miehitettyjen ilma-alusten (engl. ”Unmanned 
Aerial Vehicle, UAV”)1  sääntely on viime vuosien 
aikana alkanut merkittävästi kiinnostaa lainsää-
täjiä, oikeustieteilijöitä ja käytännön lakimiehiä. 
Ensinnäkin alusten sotilaallinen voima on kasva-
nut merkittävästi,2 mikä on johtanut keskusteluihin 
miehittämättömien ilma-alusten (ja muiden mie-
hittämättömien asejärjestelmien) suhteesta sodan-
käynnin sääntöihin ja ihmisoikeuksiin. Miten tulisi 
suhtautua UAV:iden käyttöön sodassa ja terrorismin 
torjunnassa?3 

Toiseksi on tullut mahdolliseksi hyödyntää 
UAV:ita myös yleishyödyllisessä julkisessa ja kau-
pallisessa käytössä.4 Siviilisovellutusten potenti-
aali on huomattu yksityisellä sektorilla, sillä alan 
toimijoiden määrä ja harjoitettu lentotoiminta on 
lisääntynyt vuosi vuodelta ja niiden on ennustettu 
lisääntyvän edelleen.5 Monet ovat aiheellisesti 
pohtineet, miten uuden, laajamittaisen UAV-
lentotoiminnan intressit ovat sovitettavissa yhteen 
muun ilmailun, yleisen turvallisuuden ja yksityisyy-
den näkökohtien kanssa.6

 Sääntelyn yleiseksi, kaiken kattavaksi tavoitteeksi 
voidaan sanoa muodostuneen miehittämättömien 
ilma-alusten turvallinen ja toimiva integrointi kan-
sainväliseen ja kansalliseen ilmatilaan. Tähän on 
osin pyritty soveltamalla voimassa olevaa sääntelyä 
sellaisenaan myös UAV-lentotoimintaan. Samalla 
on tullut tarpeelliseksi täsmentää voimassa olevaa 
ja luoda täysin uutta sääntelyä vastaamaan näiden 
alusten asettamiin erityisiin haasteisiin, kuten 
matalan ilmatilan mahdolliseen ruuhkautumiseen, 
yksityisyyden vaarantumiseen ja puutteellisiin 
varomekanismeihin.

Suomen näkökulmasta turvalliseen ja toimivaan 
integrointiin on pyritty kolmella tasolla: kansain-
välinen, eurooppalainen ja kansallinen. Kullakin 
tasolla ovat vaikuttaneet useammat erilaiset toi-
mijat, jotka ovat laatineet sitovia ja ei-sitovia inst-
rumentteja UAV:iden sääntelemiseksi. Tasot ja 
toimijat voidaan yhdessä esittää tiivistetysti – ei 
siis kattavasti – esimerkiksi seuraavalla tavalla:
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1.2. Kansainvälinen sääntely

7 Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation.
8 Protocol Relating to Amendments to Articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42, and Final Clauses of the Aerial Navigation Convention of 

October 13, 1919, 15 artiklan 2 kohta.
9 Chicagon yleissopimuksen ovat ratifioineet miltei kaikki maailman valtiot. Ks. Current lists of parties to multilateral air 

law treaties.
10 Ensimmäinen suomalainen esimerkki kansainvälisestä siviilitoiminnasta saatiin kesällä 2016, kun miehittämä-

tön AR-3000 lennätettiin Hangosta Viron Haapsaluun. Ks. AR-3000 UAV laukaistiin Hangosta – erikoispostia meren yli 
Haapsaluun haastavassa operaatiossa.

1.2.1. Lähtökohdat, tavoitteet ja toimijat

Miehittämättömät ilma-alukset ovat olleet kansain-
välisen sääntelyn piirissä miltei ilmailuoikeuden 
alkuajoista lähtien. Ensimmäinen kansainvälinen 
instrumentti, jossa ne huomioitiin, laadittiin jo 
vuonna 1929. Kyseessä oli vuonna 1919 laadittua 
Pariisin yleissopimusta7 muuttava lisäpöytäkirja, 
jonka mukaan ilman ohjaajaa lentämään kykene-
vät ilma-alukset eivät saaneet lentää toisen valtion 
alueen yläpuolella ilman yli lennettävän valtion  
erityistä lupaa.8

Määräys sisällytettiin miltei samanlaisena vuo-
den 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopi-
mukseen (Chicagon yleissopimus). Jälkimmäinen 
sopimus on yhä voimassa olevaa oikeutta; se on 
eräänlainen kansainvälisen ilmailun perustus– 
laki.9 Ohjaamattomia ilma-aluksia koskevan 8 
artiklan nojalla jokainen sopimusvaltio lisäksi 
sitoutuu huolehtimaan näiden alusten valvonnasta 
siten, ettei niistä aiheudu vaaraa muille siviili- 
ilma- aluksille. 

Määräysten taustalla on ajatus valtioiden suvere-
niteetista ilmatilassaan. Pariisin ja sittemmin myös 
Chicagon yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti 
jokaisella valtiolla on täydellinen ja yksinomai-
nen herruus oman alueensa yläpuolella olevaan 
ilmatilaan. Suvereniteetin ohella ohjaamattomien 
ilma-alusten rajoittamisen perusteena lienee ollut 
niiden tekninen epävarmuus ja potentiaali sodan-
käynnin välineenä. Valtiot eivät luultavasti halun-
neet päästää vieraita, riittävän hallittuihin lentoihin 
kykenemättömiä aluksia ilmatilaansa, koska nämä 
saattaisivat vaarantaa muun ilmailun ja maan pin-
nalla olevat kansalaiset sekä näiden omaisuuden. 

Teknologisen kehityksen myötä kansainvälisen 
UAV-sääntelyn tavoitteeksi on otettu suuntaviivo-
jen luominen ja harmonisointi. Tavoitteena on ollut 
luoda pitkälti miehitetyn ilmailun vaatimukset täyt-
tävät pohjastandardit kansainvälisille siviili-UAV-
operaatioille,10 jotka toteutetaan näköyhteyden 
ulkopuolella eli mittarilentosääntöihin perustuen 
– ei niinkään nykyisen mittaluokan lentotoimin-
nalle, kuten malminetsinnälle tai muulle tarkasti 

Kaavio 1.

2  

useammat   erilaiset   toimijat,   jotka   ovat   laatineet   sitovia   ja   ei-‐‑sitovia   instrumentteja  
UAV:iden  sääntelemiseksi.  Tasot  ja  toimijat  voidaan  yhdessä  esittää  tiivistetysti  –  ei  siis  
kattavasti  –  esimerkiksi  seuraavalla  tavalla:  
Kaavio  1.  

  

1.2. Kansainvälinen  sääntely  

1.2.1. Lähtökohdat,  tavoitteet  ja  toimijat  

Miehittämättömät   ilma-‐‑alukset   ovat   olleet   kansainvälisen   sääntelyn   piirissä   miltei   il-‐‑
mailuoikeuden  alkuajoista   lähtien.  Ensimmäinen  kansainvälinen  instrumentti,   jossa  ne  
huomioitiin,  laadittiin  jo  vuonna  1929.  Kyseessä  oli  vuonna  1919  laadittua  Pariisin  yleis-‐‑
sopimusta7  muuttava  lisäpöytäkirja,  jonka  mukaan  ilman  ohjaajaa  lentämään  kykenevät  
ilma-‐‑alukset  eivät  saaneet  lentää  toisen  valtion  alueen  yläpuolella  ilman  yli  lennettävän  
valtion  erityistä  lupaa.8  

Määräys   sisällytettiin   miltei   samanlaisena   vuoden   1944   kansainvälisen   siviili-‐‑ilmailun  
yleissopimukseen  (Chicagon  yleissopimus).  Jälkimmäinen  sopimus  on  yhä  voimassa  ole-‐‑
vaa   oikeutta;   se   on   eräänlainen   kansainvälisen   ilmailun  perustuslaki.9  Ohjaamattomia  
ilma-‐‑aluksia  koskevan  8  artiklan  nojalla  jokainen  sopimusvaltio  lisäksi  sitoutuu  huoleh-‐‑

                                                                                                 
7  Convention  Relating  to  the  Regulation  of  Aerial  Navigation.  
8  Protocol  Relating  to  Amendments  to  Articles  3,  5,  7,  15,  34,  37,  41,  42,  and  Final  Clauses  of  the  Aerial  Navigation  
Convention  of  October  13,  1919,  15  artiklan  2  kohta.  
9  Chicagon  yleissopimuksen  ovat  ratifioineet  miltei  kaikki  maailman  valtiot.  Ks.  Current  lists  of  parties  to  
multilateral  air  law  treaties.  
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rajatulle ilmatyölle.11 Kansainvälisiä standardeja ei 
siten sovelleta suoraan eikä niitä sovelleta kaikkeen 
UAV-toimintaan. Niillä on kuitenkin vaikutuksensa 
kaiken UAV-sääntelyn kehittymisessä.

Kansainvälistä ilmailuoikeutta luovat lähinnä 
valtiot ja kansainväliset järjestöt. Standardien 
luomiseen on pyritty etenkin YK:n erityisjärjestön, 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (engl. 
”International Civil Aviation Organization”, ICAO)  
puitteissa. ICAO luo sääntelyä pitkälti Chicagon 
yleissopimuksen nojalla annettavilla kansainvälisillä 
standardeilla ja suositetuilla menetelmillä (engl. 
”Standards and Recommended Practices”, SARPs). 
Niiden lisäksi se laatii ilma-alusten laskeutumista 
ja lentoonlähtöä koskevat lennonvarmistuspalvelun 
menetelmät (engl. ”Procedures for Air Navigation 
Services”, PANS).

ICAO:n ohella yhteistyön foorumeiksi ovat 
muodostuneet kansallisten viranomaisten tai 
yritysten yhteistyöjärjestöt, kuten Joint Authorities 
for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS)12 ja 
UVS International.13 Näiden yhteistyöjärjestöjen 
rooli standardien kehittämisessä on ollut sekä 
välitön että välillinen. JARUS on itse julkaissut 
suosituksia UAV:iden teknisistä ominaisuuksista, ja 
toisaalta sillä on ollut merkittävä rooli standardien 
kehittämisessä EU:ssa. Tässä yhteydessä voidaan 
myös mainita Kansainvälinen televiestintäliitto 
(engl. ”International Telecommunication Union”, 
ITU), Pohjois-Atlantin (sotilas)liitto (engl. 
”North Atlantic Treaty Organization”, NATO) 
ja Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen (Federal 
Aviation Administration, FAA).

1.2.2. Viimeaikainen kehitys

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö aloitti miehit-
tämättömiä ilma-aluksia koskevan sääntelytyönsä 
vuonna 2005, kun järjestön ilmailukomissioelin 
pyysi pääsihteeriä konsultoimaan valtioita UAV:iden 
toiminnasta ilmatilassa. Ensimmäiset UAV:ita kos-
kevat epäviralliset kokoukset järjestettiin vuosina 

11 EU:n uudessa terminologiassa puhutaan varmennetusta eli sertifioidusta (engl. ”certified”) toiminnasta, jota sään-
nellään pitkälti kuin miehitettyä ilmailua. Ks. raportin loppuun sijoitettu sääntelyn tulevaisuutta koskeva luku.

12 Ks. Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems: Who We Are.
13 Ks. UVS International: Who We Are & What We Do.
14 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 1.2.8–1.2.13 kohdat.
15 Annex 13: Aircraft Accident and Incident Investigation.
16 Circular 328: Unmanned Aircraft Systems (UAS).
17 Annex 2: Rules of the Air; Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks.
18 Draft Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems.
19 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems.
20 Luonnosta ei ole saatettu julkiseen levitykseen, eikä tämän kirjoittajalla ole tietoa sen tarkasta nimestä.
21 Carey 2015, 1 kappale.

2006 ja 2007. Kokouksissa linjattiin, ettei ICAO 
ollut sopivin elin kehittelemään teknisiä määräyk-
siä; vain osa tulevista vaatimuksista tulisi sisällyt-
tää Chicagon yleissopimuksen nojalla annettuihin 
kansainvälisiin standardeihin ja suositettuihin 
menetelmiin. Toisaalta oltiin yhtä mieltä siitä, 
että ICAO:lla tulisi olla keskeinen rooli käsittei-
den, strategioiden ja periaatteiden maailmanlaa-
juisessa yhdenmukaistamisessa. Samoin oltiin 
sitä mieltä, että ICAO:n vastuulla oli varmistaa 
turvallisuus ja yhdenmukaisuus kansainvälisessä 
lentoliikenteessä. Näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi ilmailukomissio perusti miehittämättö-
mien ilma-alusjärjestelmien selvitystyöryhmän 
(engl. ”Unmanned Aircraft Systems Study Group”, 
UASSG).14

Selvitystyöryhmän suositusten pohjalta on alettu 
tehdä muutoksia kansainvälisiin standardeihin ja 
suositettuihin menetelmiin. Vuonna 2010 ICAO 
sisällytti miehittämättömät järjestelmät Chicagon 
yleissopimuksen liitteeseen 13,15 johon sisältyy 
suosituksia lento-onnettomuuksiin liittyvistä 
kysymyksistä. Vuotta myöhemmin työryhmä julkaisi 
miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä koskevan 
kiertokirjeen.16 Sen suositusten pohjalta ICAO muutti 
vuonna 2012 Chicagon yleissopimuksen liitteitä 2 ja 
7, jotka koskevat lentosääntöjä sekä ilma-alusten 
kansallisuutta ja rekisteröintimerkintöjä.17

Vuonna 2012 ICAO julkaisi ensimmäisen 
luonnoksen tulevasta kauko-ohjattuja ilma-
alusjärjestelmiä koskevasta käsikirjasta.18 UASSG-
työryhmä jatkoi vuodesta 2014 eteenpäin nimellä 
kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien paneeli 
(engl. ”Remotely Piloted Aircraft Systems Panel”, 
RPASP). Vuoden 2015 alussa se julkaisi valmiin 
RPAS-käsikirjan,19 joka sisältää laajoja suosituksia 
kansainvälisen mittaluokan UAV-toimintaan. Tätä 
seurasi vuonna 2016 laadittu luonnos mainitun 
toiminnan sääntelymallista.20 Paneeli aikoo luoda 
kansainvälisen UAV-toiminnan standardit vuoteen 
2018 mennessä.21
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1.2.3. Nykytila tiivistetysti

Kansainvälinen ilmailusääntely on lähtökohtaisesti 
sitovaa vain kansainvälisessä ilmailussa. Valtaosin 
määräyksiä ja suosituksia noudatetaan tosin myös 
kansallisessa eli kunkin valtion omassa ilmati-
lassa tapahtuvassa miehitetyssä ilmailussa, jotta 
toiminta olisi turvallista ja yhdenmukaista rajat 
ylittävän ilmaliikenteen kanssa.

Kuten edellä on jo mainittu, kansainvälisen sään-
telyn pääinstrumentti on Chicagon yleissopimus. 
UAV:ita koskee etenkin sopimuksen 8 artikla, jossa 
kielletään UAV:iden kansainvälinen lentotoiminta 
ilman ylilennettävän valtion lupaa ja velvoitetaan 
valtioita huolehtimaan UAV-lentojen valvonnasta 
niin, ettei niistä aiheudu vaaraa muille siviili-ilma-
aluksille. Jälkimmäinen velvoite koskee kaikkea 
UAV:iden lennättämistä, myös kansallista. Muut 
sopimuksen määräykset koskevat esimerkiksi seu-
raavia asioita:
- lentäminen muiden sopimusvaltioiden ylä- 

puolella
- ilma-aluksen kansallisuus
- muodollisuuksien helpottaminen
- tullimaksut
- hädässä olevien auttaminen ja onnettomuuksien 

tutkinta
- ilma-alukselta ja niiden käyttäjiltä vaaditut 

asiakirjat
- kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
- kansainvälinen ilmakuljetus
- valtioiden välisten riitojen ratkaiseminen
- sota ja muut poikkeustilat.

22 Ks. esim. Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties; Convention on Damage Caused by 
Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface; Sopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläis-
tyttämisestä; yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa.

23 Technical Opinion on the Operation of Unmanned Aircraft, s. 6.

Myös yleissopimuksen liitteissä eli kansainväli-
sissä standardeissa ja suositetuissa menetelmissä 
(SARPs) on tärkeitä kansainväliseen miehittämättö-
mään ilmailuun vaikuttavia suosituksia. Näitä ovat 
muun muassa seuraavat:
- Annex 2: Rules of the Air
- Annex 6: Operation of Aircraft
- Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks
- Annex 8: Airworthiness of Aircraft
- Annex 13: Aircraft Accident and 

Incident Investigation.

On tosin huomattava, että vain muutama liite sisäl-
tää erityismaininnan UAV:ista: muita olisi tarkoitus 
soveltaa kansainväliseen toimintaan sellaisenaan. 
SARP:ien ohella suosituksia sisältävät lennonvar-
mistuspalvelun menetelmät (PANS). ICAO on myös 
laatinut muutamia käsikirjoja, kuten Airworthiness 
Manual, ja erityisesti UAV:ita koskevia suositusasia-
kirjoja, joista tärkein ja uusin on sekin jo edellä mai-
nittu Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa 
on niin ikään laadittu useita, vaihtelevasti ratifioi-
tuja erityissopimuksia, jotka koskevat ilmakulje-
tussääntöjä, ilmailun aiheuttamia vahinkoja sekä 
ilmailurikollisuutta, kuten lentokonekaappauk-
sia.22 Nämä koskevat soveltuvin osin myös kan-
sainvälistä miehittämätöntä ilmailua, joskin on 
huomattava, että sopimukset on laadittu pääosin 
miehitettyä kaupallista ilmaliikennettä silmällä 
pitäen. Mainittakoon vielä Yhdistyneiden Kansakuntien  
merioikeusyleissopimus, joka sisältää määräyksiä 
ilmailusta eräiden merialueiden yläpuolella.

1.3. Euroopan unionin sääntely
1.3.1. Tavoitteet ja toimijat

Euroopan unionissa (EU) on kansainvälisestä sään-
telystä poiketen jo jonkin aikaa pyritty luomaan 
standardit kaikelle UAV-toiminnalle Euroopan 
alueella mutta samalla pitämään kuitenkin yllä tii-
vistä yhteistyötä ICAO:hon ja muihin kansainväli-
siin toimijoihin. Sääntelytavoite seuraa tavaroiden 
ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta: on katsottu, 
että tulevaisuudessa pienikokoisetkin UAV:t voivat 

vaikuttaa useiden jäsenvaltioiden toimintaan, joten 
niiden markkinoille saattamisen ja toiminnan on 
noudatettava yhteisiä sääntöjä. Käyttäjien kannalta 
taas toimilupien hankkiminen useista eri valtioista 
sopii huonosti sisämarkkina-ajatteluun.23

EU-tason sääntelyn vaikutukset ovat sekä suo-
ria että epäsuoria: EU:lla on kyky säännellä suo-
raan UAV:ita sitovasti toimivaltansa puitteissa, 
ja toisaalta jäsenvaltioiden on omaksuttava lain- 
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säädäntöönsä EU:n luomat ratkaisut.24 EU:n ilmai-
luun vaikuttavalla yleissääntelyllä on myös vaiku-
tuksensa UAV-lentotoimintaan.

Sääntelyehdotusten laatimisesta vastaa Euroopan 
komissio. Komissio hyödyntää toiminnassaan 
asiantuntijaelimiä, joita ilmailussa ovat olleet 
Joint Aviation Authorities (JAA) ja sen toiminnot 
sittemmin vastuulleen ottanut Euroopan lentotur-
vallisuusvirasto (engl. ”European Aviation Safety 
Agency”, EASA).25 Myös Euroopan siviili-ilmailu-
laitejärjestö (engl. ”European Organisation for Civil 
Aviation Equipment”, Eurocae) ja Euroopan lennon-
varmistusjärjestö (engl. ”European Organisation for 
Safety of Air Navigation”, Eurocontrol) toimivat 
asiantuntijaeliminä. Mainittakoon myös Euroopan 
puolustusvirasto (engl. ”European Defence Agency”, 
EDA) ja avaruusjärjestö (engl. ”European Space 
Agency”, ESA). Parlamentin ja EU:n neuvoston teh-
tävänä on arvioida ehdotusten toimivuus, ehdottaa 
niihin tarvittavat muutokset ja lopulta hyväksyä ne.

1.3.2. Viimeaikainen kehitys

Euroopan unionissa alettiin luoda miehittämättö-
mien ilma-alusten sääntelyä jo vuonna 1999, kun 
Eurocontrol pyysi ilmailuviranomaisten yhteistyö-
elin JAA:ta harkitsemaan UAV:iden tyyppihyväk-
syntää ja käytön sääntelyä.26 Siviilisovellutusten 
kehitys oli kuitenkin vasta aluillaan.

Siispä kun vuonna 2002 EU:ssa luotiin yhteis-
eurooppalaiset ilmailualan säännöt ja perustettiin 
EASA (ensimmäisellä EASA-perusasetuksella),27 
sääntöjen soveltamisalaan – ja siten EASA:n 
valvontaan – sisällytettiin vain lentoonlähtö-
massaltaan (engl. ”Maximum Take-Off Mass”, 
MTOM)28 150 kilogramman ylittävät UAV:t: ”ras-

24 EU:n käyttämät lainsäädäntöinstrumentit ovat asetuksia ja direktiivejä. Asetuksia on noudatettava suoraan, kun taas 
direktiivit velvoittavat ainoastaan muokkaamaan kansallista lakia siten, että direktiivin tavoitteet täyttyvät.

25 EASA:n perustamisesta ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002.
26 Hawkes 2007, ”Background of Working Group 73”, 1 kappale.
27 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, 1 artiklan 1 kohta.
28 Jäljempänä lentoonlähtömassaan viitataan paikoin yksinkertaisesti ”painona”.
29 Puhutaan SES I-, SES II- ja viimeisimpänä SES II+-paketeista. Ks. etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EY) N:o 549/2004; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009; Euroopan komission ehdotus COM(2013) 
410.

30 AIP Suomi, ENR 1.1. FUA-konseptista tarkemmin ks. esim. European Route Network Improvement Plan – Part 3: Airspace 
Management Handbook, 2 luku; Komission asetus (EY) N:o 2150/2005.

31 UAV Task-Force Final Report: A Concept for European Regulations for Civil Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).
32 European Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap.
33 Advance Notice of Proposed Amendment 16-2005.
34 Comment Response Document 16-2005.
35 Ks. esim. Amato 2008; Hawkes 2007; Kallevig 2012.
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008.
37 Policy Statement E.Y013-01.

kaat UAV:t”. Muut jätettiin puhtaasti kansallisen 
sääntelyn varaan. Vuonna 2004 alettiin perusase-
tuksen pohjalta tavoitella EU:n yhteistä ilmatilaa 
(engl. ”Single European Sky”, SES),29 jonka tavoit-
teeksi määriteltiin ilmatilan joustava käyttö (engl. 
”Flexible Use of Airspace”, FUA) Euroopan sisällä.30 
Tähänkään projektiin eivät UAV:t vielä mahtuneet 
erityiskysymyksenä.

Miehittämättömien ilma-alusten mahdolli-
set erityisongelmat kuitenkin tunnustettiin, sillä 
vuonna 2002 perustettiin JAA:n (sittemmin EASA:n) 
ja Eurocontrolin yhteishanke. Hankkeen loppura-
portti julkaistiin vuonna 2004: siinä luotiin säänte-
lyn kehittämisen periaatteet, käytiin läpi UAV:hin 
liittyviä ongelmia ja annettiin sääntelysuosituksia.31 
Samankaltaisia suosituksia annettiin Euroopan 
komission rahoittamien tutkimushankkeiden 
julkaisemassa ”UAV-tiekartassa” vuonna 2005.32 
Samoihin aikoihin EASA julkaisi UAV:iden tyyppi-
hyväksynnästä ennakkotiedonannon,33 johon saadut 
jäsenvaltioiden kommentit julkaistiin kaksi vuotta 
myöhemmin.34 Eurocaen puitteissa alkoi vuonna 
2006 toimia ”UAV-työryhmä” (WG-73), joka on 
keskittynyt kehittelemään miehittämättömien 
ilma-alusten täsmällisiä standardeja.35

Ilmailun perusasetus (EASA-perusasetus) päivi-
tettiin vuonna 2008.36 Tarvetta UAV:iden sääntelylle 
ei kuitenkaan nähty, vaan 150 kg:n raja säilytet-
tiin. Vuonna 2009 EASA laati Policy Statement 
-asiakirjan,37 jossa asetettiin periaatteet raskai-
den UAV:iden lentokelpoisuustodistusten myön-
tämiselle. Pian asiakirjan julkaisemisen jälkeen 
Euroopan komissio (engl. ”European Commission”, 
EC) järjesti ensimmäisen kuulemisen UAV:ista. 
Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että yhtenäi-
nen eurooppalainen sääntely voisi nopeuttaa mark-
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kinoiden kehittymistä ja rajat ylittävää yhteistyötä.38 
Samankaltaisiin johtopäätöksiin tultiin vuotta myö-
hemmin ensimmäisessä miehittämättömiä ilma-
aluksia koskevassa huippukokouksessa.39

Kokousten pohjalta komissio aloitti laajan kon-
sultaation ja keskustelun, jota käytiin vuosina 
2011−2012 ”UAS Panel Process” -työpajoissa ja 
-konferensseissa.40 Konsultaation tulokset tiivis-
tettiin ja julkaistiin komission yksiköiden valmis-
teluasiakirjassa.41 Tulokset toimivat pohjana myös 
komission laatimalle EU:n ”UAV-strategialle”.42 
Vuonna 2010 Eurocaen ”UAV-työryhmä” julkaisi 
laajan konseptiasiakirjan miehittämättömien 
ilma-alusten lentokelpoisuudesta, lentoluvista, 
radiotaajuuksien jakamisesta ja turvallisuudesta 
huolehtimisesta.43 Samana vuonna Eurocontrol 
antoi oman raporttinsa UAV:ilta edellytettävistä 
törmäyksenestojärjestelmistä.44 Miehittämättömät 
ilma-alukset sisällytettiin myös vuonna 2011 jul-
kaistuun, Euroopan komission ilmailua koskevaan 
tulevaisuusraporttiin.45

EASA julkaisi EU:n yhteiset (standardisoidut) 
lentosäännöt (engl. ”Standardised European Rules 
of the Air”, SERA) vuonna 2012. Sääntöjä alet-
tiin soveltaa välittömästi, mutta jäsenvaltioille 
myönnettiin siirtymäaikaa joulukuuhun 2014 
asti.46 Säännöt soveltuivat alusta pitäen periaat-
teessa myös miehittämättömiin ilma-aluksiin, 
koska niiden soveltamisala ei perustunut EASA-
perusasetuksen painorajaan. Käytännössä ne kui-
tenkin jättivät UAV:iden oikeustilan epäselväksi. 
EASA julkaisi pian ilmoituksen EU:n lentosääntöjen 
muuttamiseksi ICAO:n SARP-muutosten pohjalta 

38 Hearing on Light Unmanned Aircraft Systems (UAS): Report, s. 10–12.
39 Conclusions of the first European High Level Conference on Unmanned Aircraft Systems.
40 Ks. esim. 5th Workshop on Research & Development: Discussion paper.
41 Commission Staff Working Document 259.
42 Towards the Development of Civil Applications of Unmanned Aircraft Systems (UAS): A Strategy for the European Union (Draft). 

Strategiaa ei luonnoksesta huolimatta koskaan julkaistu.
43 A Concept for UAS Airworthiness Certification and Operational Approval.
44 Unmanned Aircraft Systems – ATM Collision Avoidance Requirements.
45 Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation.
46 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 11 artikla.
47 Notice of Proposed Amendment 2012-10.
48 Notice of Proposed Amendment 2014-09.
49 Roadmap for the Integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation Systems.
50 A Regulatory Approach for the integration of civil RPAS into the European Aviation System; A Strategic R&D Plan for the integ-

ration of civil RPAS into the European Aviation System; A study on the societal impact of the integration of civil RPAS into the 
European Aviation System.

51 Roadmap for the Integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation Systems, s. 15.
52 UAS / RPAS Airworthiness Certification: “1309” System Safety Objectives and Assessment Criteria.
53 Euroopan komission tiedonanto COM(2014) 207, s. 9.
54 Ks. Finn et al. 2014; Routaboul 2014.
55 Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (drones). Mainittakoon tässä yhteydessä myös artiklan 29 mukaisen tieto-

suojatyöryhmän mielipide UAV:iden yksityisyyden ja tietosuojan ongelmista. Ks. Opinion 01/2015 on Privacy and Data 
Protection Issues relating to the Utilisation of Drones.

UAV:iden integroimiseksi,47 mutta ilmoitus herätti 
vastustusta. Aiheesta julkaistiin muokattu ilmoi-
tus vuonna 2014,48 mutta muutokset pantiin jäihin 
jäljempänä kuvatun kokonaisuudistuksen vuoksi.

Euroopan ilmailuviranomaisten RPAS-ohjaus- 
ryhmä julkaisi vuonna 2013 uuden RPAS-tiekartan49 
liitteineen.50 Tiekartassa otettiin tavoitteeksi 
miehittämättömien ilma-alusten asteittainen 
integrointi niin, että siirrytään yksinkertaisista, 
näkö-yhteyden rajoissa tapahtuvasta lentämi-
sestä aina täyteen toimintakykyyn koko ilma-
tilassa vuoteen 2028 mennessä.51 Myös Eurocae 
julkaisi vuonna 2013 asiakirjan, jossa se veti yhteen 
UAV-työryhmänsä työn tuloksia ja esitti laajoja 
suosituksia.52

Euroopan komissio antoi vuonna 2014 tiedon-
annon, jossa se asetti tavoitteen luoda tarpeellisia 
sääntelyehdotuksia oikeudellisten epävarmuuste-
kijöiden ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Tässä 
asiakirjassa ajalliseksi tavoitteeksi otettiin ”RPAS-
järjestelmien asteittainen sisällyttäminen siviili-
ilmailuun vuodesta 2016 lähtien.”53 Marraskuussa 
2014 julkaistiin myös komission rahoittamat tut-
kimukset UAV:iden yhteiskunnallisista vaikutuk-
sista, kuten vastuukysymyksistä, vakuuttamisesta, 
yksityisyydestä, tietosuojasta ja eettisistä riskeistä.54

Vuonna 2015 otettiin merkittäviä askeleita 
UAV:iden sääntelyn kehittämisessä. Ensinnäkin 
vuoden alussa järjestettiin Latvian Riiassa konfe-
renssi, jonka loppuasiakirjassa pyydettiin EASA:a 
esittämään konkreettinen ehdotus uudeksi 
UAV:iden sääntelymalliksi.55 EASA antoikin saman 
vuoden elokuussa oman täsmällisen ennakko– 
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ilmoituksensa, jossa se esitti kaksi keskeistä ideaa 
tulevalle eurooppalaiselle UAV-sääntelylle: luopu-
misen (keinotekoisena pidetystä) 150 kg:n rajasta 
ja riskiperusteisen lähestymistavan. Jälkimmäinen 
tarkoittaa, että erilaisiin operaatioihin tulisi sovel-
taa erilaisia vaatimuksia.56 Ilmoituksesta kerättiin 
lausuntoja kaikilta sidosryhmiltä, minkä pohjalta 
julkaistiin niin sanottu tekninen kannanotto.57 
Kannanotossa päivitettiin esitettyä sääntelymallia 
edelleen.

Syyskuussa 2015 esiteltiin Euroopan parlamen-
tissa mietintö sääntelystä.58 Parlamentti hyväksyi 
asiasta päätöslauselman kuukautta myöhemmin.59 
Viimein joulun alla Euroopan komissio julkaisi eh– 
dotuksensa uusista, kaiken siviili-ilmailun sään-
nöistä, joihin oli sisällytetty määräyksiä myös 
UAV:ista. Ehdotuksen päätarkoituksena on kehit-
tää edelleen lentoturvallisuutta ja sisämarkki-
noita mutta myös luoda unionin alueelle puitteet 
UAV:iden käyttämiseksi.60 EU:n tämänhetkisenä 
tavoitteena on siten kytkeä UAV:iden sääntelyuu-
distus EU:n yleiseen siviili-ilmailu-uudistukseen.

Kehitystyö jatkui samojen perusteiden mukai-
sesti vuonna 2016. Miltei tasan vuosi ennakkoil-
moituksensa julkaisemisen jälkeen EASA julkaisi 
malliasetuksen UAV-toiminnan sääntelystä EU:ssa. 
Asiakirjan tarkoituksena oli jälleen antaa tietoa 
sidosryhmille ja pyytää näiltä kannanottoa sään-
telyn kehittämisestä EU:ssa.61 Siihen liitettiin selit-
tävä perustelumuistio. Varsinainen asetus, joka 
koskisi EASA:n määrittelemää ”avoimen” ja ”eri-
tyisen” luokan toimintaa, olisi tarkoitus hyväksyä 
vuoden 2017 aikana, ja sen voimaantulon takaraja 
olisi 2019–2020. Toiminta ”varmennetussa” kate-
goriassa perustuisi pitkälti nykyiseen ilmailulain-

56 Advance Notice of Proposed Amendment 2015-10.
57 Technical Opinion on the Operation of Unmanned Aircraft.
58 Euroopan parlamentin mietintö A8-0261/2015.
59 Euroopan parlamentin päätöslauselma P8_TA(2015)0390.
60 Euroopan komission ehdotus COM(2015) 613.
61 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, “Legal notice”.
62 Ibid., 1, 14 ja 15 artiklat sekä perustelumuistion 1.3 ja 1.6 kohdat.

säädäntöön ja koskisi esimerkiksi tavaroiden ja 
ihmisten kuljetusta.62

1.3.3. Nykytila tiivistetysti

Euroopan Unionin ilmailulainsäädäntöä sovelletaan 
tätä kirjoitettaessa pääosin vain lentoonlähtömas-
saltaan yli 150 kg:n painoisiin (raskaisiin) miehit-
tämättömiin ilma-aluksiin. Sääntelyn perustana 
on tämänhetkinen EASA-perusasetus (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008), 
joka koskee ilma-alusten sekä näiden osien ja lait-
teiden suunnittelua, valmistusta, huoltoa ja käyttöä. 
Myös mainittuihin toimintoihin ja lentotoimintaan 
liittyvä henkilöstö ja organisaatio kuuluvat asetuk-
sen soveltamisalaan. Asetuksessa määrätään seu-
raavista asioista:
- yhteiset siviili-ilmailun säännöt
- lentokelpoisuus
- ympäristönsuojelu
- lentotoiminta
- valvonta ja täytäntöönpano
- todistusten tunnustaminen
- EASA:n toimivaltuudet.

Asetusta 216/2008 täydentävät lukuisat täytäntöön-
panosäännöt: toiset asetukset, joilla täsmennetään 
asetuksen vaatimuksia. Mainittakoon esimerkiksi 
lentokelpoisuushyväksyntää koskeva komission ase-
tus (EU) N:o 748/2012 ja sen päivitys, komission asetus 
(EU) N:o 69/2014. Niitäkin sovelletaan vain yli 150 kg 
painavampiin UAV:hin, joten niitä ei ole tarkem-
min analysoitu tässä raportissa. Informatiivisuuden 
edistämiseksi asetukset on kuitenkin mainittu jäl-
jempänä kunkin pääluvun alussa.

1.4. Suomi

1.4.1. Tavoitteet ja toimijat

Toistaiseksi kansallisilla laeilla ja määräyksillä on 
ollut merkittävin rooli miehittämättömän lento-
toiminnan sääntelyssä. Useiden valtioiden, mukaan 
lukien Suomen, tavoitteena on ollut kehittää pysy-
vät tai väliaikaiset (väliaikaisuus Unionin tavoitte-

leman standardisoinnin vuoksi) säännöt UAV:iden 
käytölle. Samoin tavoitteena on ollut osallistua 
standardien kehittelyyn edellä mainituissa kan-
sainvälisissä elimissä.

Kansallinen painotus on johtanut epäyhtenäiseen 
lainsäädäntöön, mutta toisaalta se on joustavasti 
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sallinut paikallisten ominaispiirteiden huomioon 
ottamisen ja vahvistanut valtioiden suvereniteettia 
omassa ilmatilassaan. Kansallisen sääntelyn vaiku-
tukset ovat aina suoria; toisin sanoen ne velvoitta-
vat välittömästi kaikkia valtion ilmatilassa toimivia 
tahoja. Sääntöjen noudattamisen valvominen jää 
luonnollisesti aina viranomaisten ja muiden käyt-
täjien vastuulle.

Suomessa lainsäädännön laatiminen on edus-
kunnan vastuulla, joskin säädösten kehittelystä on 
pääosin vastannut asiantuntijaelimenä Liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi). Virasto on yhtäältä tavoi-
tellut toiminnan riskien hallintaa mutta toisaalta 
määräyksiä, jotka mahdollistaisivat UAV:iden laa-
jan hyödyntämisen.63 Omaksuttu sääntely on ollut 
Euroopan mittakaavassa sallivaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi virasto on koor-
dinoinut miehittämättömän ilmailun työryhmää, 
jossa ovat toimineet ministeriöt, viranomaiset, 
teollisuus, operaattorit, tutkijat ja ilmailualan lii-
tot.64 Sääntelyn kehitykseen ovat omalta osaltaan 
vaikuttaneet myös Suomen Ilmailuliitto ja valtion-
yhtiö Finavia, joka ylläpitää Suomen lentoasemia ja 
lennonvarmistusjärjestelmää. Suomeen on myös 
vuonna 2015 perustettu RPAS Finland -yhdistys,65 
joka muun muassa edustaa Suomea edellä mainitun 
UVS Internationalin toiminnassa.

1.4.2. Viimeaikainen kehitys

Suomen kansalliseen ilmailulainsäädäntöön ei 
pitkään sisältynyt mainintaa miehittämättömistä 
ilma-aluksista. Vuosien 1923, 1964 ja 1995 ilmai-
lulait66 mainitsivat ainoastaan ”lennokit”, joilla 
viitattiin ja edelleen lakiteknisesti viitataan har-
raste- ja urheilutarkoituksiin käytettäviin kevyihin 
UAV:hin. Myöskään sittemmin kumotut ilmailu-
asetukset67 eivät ottaneet UAV-lentotoimintaan 
kantaa luultavasti tekniikan kehittymättömyyden 
ja harvinaisuuden vuoksi.

63 Ks. esim. Hallamaa 2014.
64 Ks. Tupamäki 2014.
65 Ks. RPAS Finland Ry: Yhdistyksen toiminta.
66 Ilmailulaki (139/1923); ilmailulaki (595/1964); ilmailulaki (281/1995).
67 Asetus ilmailuliikenteestä Suomessa (118/1918); ilmailuasetus (127/1937); ilmailuasetus (525/1968); ilmailuasetus (118/1996). 

Ainoastaan sotilasilmailuasetuksen (387/1996) 6 §:n 1 momentti edellytti merkitsemään sotilasilma-alusrekisteriin 
myös ”miehittämättömät ilma-alukset”: Puolustusvoimien käytössä olevan sotilaslennokkikaluston.

68 Hallituksen esitys 139/2005 vp, s. 22.
69 Ilmailulaki (1242/2005), 6 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentti.
70 Ks. hallituksen esitys 211/2009 vp.
71 Ks. hallituksen esitys 5/2013 vp.
72 (Muutettu) ilmailulaki (1194/2009), 6 §:n 3 momentti ja 77 §:n 6 momentti.
73 Ks. hallituksen esitys 79/2014 vp.
74 Ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 1 momentin 22 ja 23 kohdat.

Kuitenkin jo vuonna 2005 annettiin hallituksen 
esitys 139/2005 vp, joka johti uuteen, UAV-toiminnan 
huomioon ottavaan ilmailulakiin (1242/2005). 
Esityksessä huomioitiin edistysaskeleet miehit-
tämättömien ilma-alusten kehitystyössä ja todet-
tiin, että ”tulevaisuudessa [UAV:illa] odotetaan 
olevan merkittävä rooli myös siviili-ilmailussa.” 
Toisaalta tunnustettiin, että väistämissääntöjen 
noudattaminen on UAV:ille edelleen haasteellista. 
Lähestymistavaksi otettiinkin, että UAV:iden tulisi 
pysyä ”koko ajan ohjaajan näkyvissä, riittävän 
lähellä ja riittävän matalalla”.68 Itse laissa alle 150 
kg:n painoiset UAV:t asetettiin monien miehitet-
tyyn ilmailuun sovellettavien vaatimusten, kuten 
lupakirjojen ja lentokelpoisuusvaatimusten, ulko-
puolelle. Kokeilu- ja tutkimustarkoituksiin käytet-
tävien UAV:iden sallittiin myös luvanvaraisesti ja 
lentoturvallisuutta noudattaen poiketa lentosään-
nöistä laissa määritellyillä alueilla.69

Seuraavan kerran ilmailulakia muutettiin vuonna 
2009. Uudessa ilmailulaissa (1194/2009) ei tosin 
muutettu miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa 
sääntelyä vaan lähinnä siirrettiin Ilmailuhallinnon 
tehtävät Liikenteen turvallisuusvirastolle eli 
Trafille.70 Miehittämättömiä ilma-aluksia koske-
vat muutokset toteutettiin lailla ilmailulain muut-
tamisesta (280/2013),71 jolla muun muassa sallittiin 
UAV:iden Trafin luvalla poiketa lentosäännöistä 
muissakin kuin kokeilu- ja tutkimustarkoituksissa. 
Samalla lakiin kirjattiin rekisteröintivapautus alle 
150 kg:n painoisille UAV:ille.72

Ilmailulakia muutettiin jälleen vuonna 2014.73 
Uusimmassa ilmailulaissa (864/2014) (tästä eteen-
päin ”ilmailulaki”) poistettiin useimmat aiemmin 
säädetyt alle 150 kg:n painoisia UAV:ita koskeneet 
erivapaudet, jotka korvattiin täsmällisemmällä 
sääntelyllä. Siispä lakiin lisättiin miehittämättö-
män ilma-aluksen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen 
määritelmät.74 Lakiin myös sisällytettiin säännök-
set miehittämättömän ilma-aluksen ohjaajan lupa-
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kirjasta, kauko-ohjauspaikan miehistöstä, lennon 
valmistelusta ja kauko-ohjatun lentotoiminnan 
luvasta.75 Kuitenkin säädettiin, että näitä erityis-
säännöksiä ja joitain muita kaikkea ilmailua koske-
via säännöksiä sovellettaisiin UAV-toimintaan vain, 
jos valtioneuvoston asetuksella myöhemmin näin 
päätettäisiin.76 Vaatimusten tuleva sisältö riippuu 
ennen kaikkea EU:n uudesta sääntelymallista, jota 
on kuvattu tämän raportin lopussa.

Ilmailulain uudistuksella muutettiin myös ilma-
tilan rakennetta. Suomen ilmatila kuuluu nykyisin 
pohjoiseurooppalaiseen toiminnalliseen ilma-
tilalohkoon (engl. ”North-European Functional 
Airspace Block”, NEFAB).77 Muutoksella tavoitel-
tiin edellä mainittujen EU:n yhteisten lentosään-
töjen ja suorituskykyvaatimusten integrointia, 
Puolustusvoimien uudistuksiin sopeutumista ja 
polttoainekulutuksen vähentämistä. Myös tekno-
logian kehitys, etenkin UAV:iden toimintamahdol-
lisuudet, olivat yksi tekijä.78 EU:n lentosääntöjen 
voimaantulo merkitsi sitä, että lentosääntöjen 
kansallinen ilmailumääräys täytyi uusia. Uuden 
määräyksen mukaisesti Suomessa noudatetaan 
määräyksessä annetuin poikkeuksin ja täydennyk-
sin EU:n yhteisiä lentosääntöjä.79

Edellä mainitulla tavalla säännöt periaatteessa 
soveltuvat myös kevyisiin UAV:ihin, mutta oikeus-
tilan täsmentämiseksi näitä aluksia varten laadit-
tiin lopulta oma määräyksensä. Syksyllä 2015 astui 
voimaan ilmailumääräys OPS M1-32 (kauko-ohjatun 
ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen, jäljem-
pänä myös ”UAV-määräys”). Määräyksellä luotiin 
merkittäviä poikkeuksia tavanomaisiin lentosään-
töihin sillä perusteella, että miehittämättömiä 
ilma-aluksia lennätetään tavanomaisesti muun 
lentoliikenteen alapuolella olevassa ilmatilassa.80 
Sen ohessa julkaistiin Trafin epävirallinen malli 
miehittämättömän lentotoiminnan käsikirjasta.81 
Määräystä päivitettiin joulukuussa 2016 eten-

75 Ibid., 47 §:n 1 momentti sekä 53, 55 ja 73 §:t.
76 Ibid., 182 §, jossa viitataan 37, 38, 47, 53, 55, 62, 73, 79 ja 87 §:iin.
77 Ks. sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan,  

Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä; valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan 
lohkon (NEFAB) kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (54/2013). Ruotsilla 
ja Tanskalla on toistaiseksi oma lohkonsa (engl. ”Denmark-Sweden Functional Airspace Block”, DK-SE FAB).

78 Ks. Ilmarissa on iso P ja pehmeä D – Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014.
79 Ilmailumääräys OPS M1-1, 1.1 kohta.
80 Tämän perustana oli Trafin suorittama yleinen UAV:iden turvallisuusarviointi. Ks. ilmailumääräys OPS M1-32, perus-

telumuistion (2015) 2 liite.
81 Miehittämättömän ilmailun toimintakäsikirja (Trafin mallipohja).
82 Ks. hallituksen esitys 69/2015 vp; laki ilmailulain eräiden säännösten kumoamisesta (62/2016); laki ilmailulain muuttamises-

ta (61/2016).
83 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014.
84 Ks. ilmailulaki (864/2014), 125–127 §:t.

kin rakenteeltaan mutta myös pienin sisällöllisin 
muutoksin. Sen laatimiseen ja muuttamiseen liittyy 
kumpaankin perustelumuistio.

Tätä kirjoitettaessa jo uuttakin ilmailulakia on 
ehditty muuttaa kertaalleen. Tammikuun lopussa 
2016 siirryttiin ilmailussa tapahtuvien poikkea-
mien ilmoittamisessa EU-tason sääntelyyn, mikä 
johti ilmailulain säännösten karsimiseen.82 Nykyään 
ilmoitukset tehdään suoraan EU:n poikkeama-ase-
tuksen83 mukaisesti lukuun ottamatta sotilasilmai-
lua.84 Samalla ilmoittamista koskeva ilmailumääräys 
korvattiin ilmailuohjeella GEN T1-4 (ilmailun onnet-
tomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkea-
mista ilmoittaminen).

1.4.3. Nykytila tiivistetysti

Kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat sekä yli 150 
kg:n painoiset UAV:t siltä osin, kuin EU ei ole 
niistä säätänyt, ja etenkin alle 150 kg:n painoiset 
UAV:t kaikilta osin. Tämä sääntely käsittää etenkin 
ilmailulain (864/2014). Ilmailulain seuraavat asia-
kokonaisuudet koskevat tai voivat tulevaisuudessa 
koskea UAV:iden käyttäjiä:
- toimivaltaiset viranomaiset
- oikeus ilmailuun
- ilmatilan rakenteen pääpiirteet ja hallinta
- rekisteröinti
- lentokelpoisuus
- lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset
- lentotoiminnan yleiset vaatimukset
- lentopaikat ja rakentaminen
- onnettomuudet
- vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset
- hallinnolliset seuraamukset.

Lain tulkinnassa tulee huomioida sitä koskevat esi-
työt, etenkin hallituksen esitys 79/2014 vp. Samoin 
sitä täydentävät lukuisat kansalliset asetukset (ero-
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tuksena EU:n asetuksista) ja ilmailumääräykset. 
Määräyskokoelma on jaettu useaan osaan: AGA (len-
topaikat ja maalaitteet), AIR (ilma-alukset ja ilmai-
luvälineet), ANS (lennonvarmistuspalvelut), GEN 
(yleistä), JAR (yhteiseurooppalaiset ilmailumäärä-
ykset), OPS (lentotoiminta), PEL (ilmailulupakirjat), 
SEC (turvatoimet) ja TRG (koulutustoiminta). Näistä 
raportin kannalta olennaiset on mainittu kunkin 
pääluvun alussa ja niitä on tarkemmin analysoitu 
raportin edellyttämällä tavalla.

Yleisesti voidaan huomata, että UAV:t on tätä kir-
joitettaessa pääosin joko rajattu muiden määräys-
ten soveltamisalan ulkopuolelle tai määräyksiä ei 
ole sovellettu tarkoituksenmukaisuussyistä. Tämä 
johtuu siitä, että määräykset on laadittu miehitet-
tyä ilmailua varten. UAV:iden sääntely perustuu  
etupäässä ilmailumääräykseen OPS M1-32 eli UAV-
määräykseen perustelumuistioineen. Joiltain osin 
sovellettavaksi tulee tosin myös ASM-toiminta- 
käsikirja (ASM-käsikirja), jossa kuvataan ilmatilan 
käytön menetelmät mukaan lukien ilmatilavaraus-
ten hakeminen.

85 Ks. AIS Suomi.
86 AIP Suomi, GEN 3.1–2.
87 Ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 6 kohta. Ks. myös esim. Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks, s. 1 (“Any 

machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air 
against the earth’s surface.”); komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 18 kohta (”[laite], joka 
voi saada ilmakehässä nostovoimaa ilman reaktioista, lukuun ottamatta ilman reaktioita maan tai veden pintaa  
vastaan.”).

88 Ks. esim. Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks, s. 2.

Varsinaisten säädösten ohella ilmailussa usein 
käytännössä turvaudutaan ilmailutiedotuspalve-
luun (engl. ”Aeronautical Information Service”, 
AIS)85 eli hieman modernimmin ilmaistuna ilmai-
lutiedotuksen hallintaan (engl. ”Aeronautical 
Information Management”, AIM). Sen tärkein osa 
Suomessa on kansallinen ilmailukäsikirja (engl. 
”Aviation Information Publication”, AIP) eli AIP 
Suomi. Ilmailukäsikirja on valtionyhtiö Finavian jul-
kaisu, joka sisältää pysyvää laatua olevat ilmailun 
perustiedot Suomen alueelta.86 Käsikirjaan on siis 
koottu lain, asetusten ja joidenkin määräysten aset-
tamat vaatimukset ”yksiin kansiin” karttoineen. 
Sen liitteissä tuodaan julki Trafin tekemät päätökset 
esimerkiksi tilapäisistä aluerajoituksista.

Ilmailukäsikirjan ohella tiedotuspalveluun kuu-
luu ajankohtainen tilannetieto, jota välitetään 
muutamilla eri keinoilla. Nämä keinot on tarkem-
min eritelty ilmatilan rakennetta koskevassa pää-
luvussa, mutta jo tässä yhteydessä voidaan mainita 
ilmailukäsikirjan lisäykset (engl. ”AIP Supplement”, 
AIP SUP), ilmailutiedotukset (engl. ”Aeronautical 
Information Circular”, AIC) ja ilmailutiedotus- 
julkaisut (engl. ”Notice to Airmen”, NOTAM).

2. PERUSKÄSITTEET

2.1. Ilma-alus

Miehittämättömien ilma-alusten sääntelyn pohjana 
on peruskäsitteiden määrittely: on tiedettävä, miten 
ne erotetaan muista ilma-aluksista ja mitä tämä 
merkitsee. Ensimmäiseksi on huomattava, että 
miehittämättömän ilma-aluksen käsite perustuu 
peruskäsitteeseen ”ilma-alus”. Jotta voidaan mää-
ritellä UAV, on tiedettävä, mitkä alukset katsotaan 
juridisesti ilma-aluksiksi.

Ilma-aluksella tarkoitetaan ilmailulaissamme 
sellaista laitetta, jota kannattavat ilmakehässä 
muut ilman reaktiot kuin ilman reaktiot maan tai 
veden pintaa vastaan.87 Hieman monimutkaiselta 
vaikuttava muotoilu tarkoittaa käytännössä 
sitä, etteivät esimerkiksi ilmatyynyalukset (engl. 

”hovercraft”) lukeudu ilma-aluksiksi. Sen sijaan 
muut ilmakehässä lentävät ilmaa kevyemmät tai 
raskaammat alukset ovat määritelmän nojalla 
ilma-aluksia. Näitä ovat kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön luokittelun mukaisesti seuraavat:
- kuumailmapallot
- ilmalaivat
- riippuliitimet
- lentokoneet
- pyörökopterit (helikopterit ja autogirot)
- ornitopterit.88

On huomattava, että ilma-alusten sääntely vaihte-
lee niiden käyttötarkoituksen ja virallisen aseman 
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perusteella. Tässä raportissa keskitytään sellai-
siin miehittämättömiin siviili-ilma-aluksiin, joita 
käyttävät malminetsintä- ja valvontatarkoituk-
siin pääosin yksityiset käyttäjät. Kuten edellä on 
todettu, ulkopuolelle rajautuvat miehittämättömät 
sotilasilma-alukset ja valtion ilma-alukset: aluk-

89 Ks. ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 1 momentin 12 ja 17 kohdat. Ks. valtion UAV-toimintaan sovellettavista säännöistä 
ilmailumääräys OPS M1-32, 3.3.1–5 kohdat.

90 Ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 1 momentin 21 kohta. Ks. myös ilmailumääräys OPS M1-32, joka erottaa ”lennokkien” ja 
UAV:iden lentosäännöt toisistaan. On kuitenkin huomattava, että EU:n uudessa sääntelymallissa on kokonaan luo-
vuttu ”lennokkien” ja UAV:iden välisestä erottelusta: kaikki ovat UAV:ita. Ks. tarkemmin jäljempänä.

91 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 1.2.5–7 kohdat.
92 Ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 1 momentin 22 kohta. 
93 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 2.2.1 kohta (“An aircraft which is intended to operate with no pilot 

on board.”); ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, 2 artiklan 2 kohdan (t) alakohta (“any 
aircraft operated or designed to be operated without a pilot on board”).

94 Ks. historiasta ICAO:ssa ja EU:ssa Advance Notice of Proposed Amendment 16-2005, s. 25; Circular 328: Unmanned Aircraft 
Systems (UAS), s. X; Global Air Traffic Management Operational Concept, s. B-6; Hearing on Light Unmanned Aircraft Sys-
tems (UAS): Report, s. 1; UAV Task-Force Final Report: A Concept for European Regulations for Civil Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs), s. 10; Unmanned Aircraft Systems – ATM Collision Avoidance Requirements, 1.2.1 kohta.

95 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, 2 artiklan 2 kohdan (v) alakohta (”the UA and any 
equipment, apparatus, appurtenance, software or accessory that is necessary for the safe operation of the UA”).

96 Ilmailulaki (864/2014), 2 §:n 1 momentin 23 kohta. Ks. myös Annex 2: Rules of the Air, 1 luku, s. 7; Manual on Remotely 
Piloted Aircraft Systems, s. XVIII (“An unmanned aircraft which is piloted from a remote pilot station.”).

set, jotka on merkitty sotilasilma-alusrekisteriin 
tai joita käytetään Tullin, poliisin, rajavartiolaitok-
sen, pelastustoimen tai valtion muiden tehtävien 
suorittamiseen.89 Erottelu perustuu viime kädessä 
Chicagon yleissopimuksen 3 artiklaan.

2.2. Miehittämätön ilma-alus

2.2.1. Käytetyt käsitteet ja määritelmät

Miehittämättömistä ilma-aluksista on aina käy-
tetty monia eri käsitteitä. Vanhimmat käsitteistä 
lienevät lennokki (engl. ”model aircraft” tai ”model 
airplane”) ja Chicagon yleissopimuksen 8 artiklan 
mainitsema ohjaajaton ilma-alus (engl. ”pilotless 
aircraft”). ”Lennokki” viittaa lakiteknisesti tätä 
kirjoitettaessa vain harraste- tai urheilutarkoi-
tuksessa käytettäviin lentämiseen tarkoitettuihin 
laitteisiin (ne eivät siis määritelmällisesti ole edes 
ilma-aluksia),90 jotka on jo edellä rajattu tämän 
raportinulkopuolelle. Yleiskielessä käsitettä voi-
daan toki käyttää kuvaamaan kaikenlaisia miehit-
tämättömiä ilma-aluksia. Samoin voidaan puhua 
drooneista (engl. ”drone”), joista tosin puhutaan 
myös ei-lentävien alusten yhteydessä. ”Ohjaajaton 
ilma-alus” viittaa ICAO:n tulkinnan mukaan mie-
hittämättömiin ilma-aluksiin,91 mutta käsite on 
vanhahtava ja harhaanjohtava: UAV:t eivät ole 
ohjaamattomia. 

Mainittujen nimitysten sijaan on virallisissa 
yhteyksissä pitkään puhuttu miehittämättömistä 
ilma-aluksista (engl. ”Unmanned Aircraft”, UA tai 
”Unmanned Aerial Vehicle”, UAV) tai laajemmin 
miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä (engl.  
”Unmanned Aircraft System”, UAS). Miehittä–
mättömällä ilma-aluksella tarkoitetaan ilma-

alusta, joka on tarkoitettu lentämään ilman ilma-
aluksessa mukana olevaa ohjaajaa.92 Määritelmä 
nojaa kansainvälisiin asiakirjoihin,93 ja se on hie– 
man muuttunut vuosien varrella.94 UA(V) voi–
daan katsoa osaksi miehittämätöntä ilma-alus–
järjestelmää (UAS), joka kattaa aluksen ohella kaikki 
ne varusteet, laitteet, apuvälineet ja ohjelmistot, 
jotka ovat tarpeellisia UA(V):n turvallisen käytön 
kannalta.95

Määritelmässä ratkaisevaa on, että ilma-alus on 
tarkoitettu lentämään siten, ettei sen kyydissä ole 
ohjaavaa pilottia. Ilma-aluksella voi kyllä olla ohjaaja, 
mutta hän ei voi olla mukana aluksessa. Ilmauksen 
”on tarkoitettu” merkitystä ei ole täsmennetty mis-
sään asiakirjassa. Se luultavasti viittaa ilma-aluksen 
suunnitteluun ja ominaisuuksiin: ilma-alus on UA(V), 
jos se on suunniteltu ominaisuuksiltaan sellaiseksi, 
ettei ohjaaja ole aluksen kyydissä.

Viime vuosina on kuitenkin myös alettu käyttää 
ilmausta kauko-ohjattu ilma-alus (engl. ”Remotely 
Piloted Aircraft”, RPA tai ”Remotely Piloted 
Vehicle”, RPV) tai sen käytön kokonaisjärjestelmä 
(engl. ”Remotely Piloted Aircraft System”, RPAS). 
Kauko-ohjatulla ilma-aluksella tarkoitetaan 
miehittämätöntä ilma-alusta, jota ohjataan kauko-
ohjauspaikasta.96 ICAO on pitänyt RPA:ta UAV:n 
erityistyyppinä, joka ei viittaa autonomisiin ilma-
aluksiin (engl. ”Autonomous Aircraft”): UAV:ihin, 
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jotka eivät salli ohjaajan puuttua laukaistun ilma-
aluksen lentoon.97 ICAO:n UASSG-työryhmän 
mukaan vain kauko-ohjatut ilma-alukset voitaisiin 
integroida miehitettyjen ilma-alusten ohella 
jakamattomaan ilmatilaan ja lentokentille.98

RPA voidaan katsoa osaksi kauko-ohjatun ilma-
aluksen käytön kokonaisjärjestelmää (RPAS), 
jolla tarkoitetaan kauko-ohjattua ilma-alusta, 
sen kauko-ohjauspaikkoja, tarvittavia ohjaus- ja 
seurantayhteyksiä ja muita erikseen määrättyjä 
kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön edellyttämän 
järjestelmän osaa. Kauko-ohjauspaikalla taas tar-
koitetaan RPAS:n osaa, johon kuuluu RPA:n ohjaa-
miseen käytettävä varustus.99 ”Järjestelmä” on 
siten molemmissa tapauksissa sateenvarjokäsite, 
joka kattaa itse ilma-aluksen ohella viestintään, 
valvontaan, suunnistukseen, laukaisuun ja las-
keutumiseen tarvittavat laitteet. Myös kehittyneet 
järjestelmät, kuten lentotietokone (engl. ”Flight 
Control Computer”, FCC), lennonhallintajärjes-
telmä (engl. ”Flight Management System”, FMS) ja 
autopilotti, voivat kuulua järjestelmään.100

2.2.2. Käsiteongelman ratkaiseminen

Kansainvälisesti ja kansallisesti on ollut epäsel-
vää, tulisiko miehittämättömistä ilma-aluksista 
puhua UA(V)- vai RPA-nimityksellä vaiko peräti 
molemmilla. Niin ikään on ollut kiistanalaista, 
onko tarvetta puhua erikseen ”järjestelmistä” vai 
riittääkö pelkkä ilma-aluksen käsite kattamaan 
kaikki toimintaa liittyvät laitteet, ohjelmat ja niin 
edelleen. Kyse on käsitteiden kyvystä välittää tietoa 
sekä oikeudellisista vaikutuksista, jotka kuhunkin 
termiin sidotaan. Asian ongelmallisuudesta erin-
omainen esimerkki on tätä kirjoitettaessa kansal-
linen lainsäädäntömme: ilmailulaki puhuu sekä 
UA(V):ista että RPA:ista, ja asiaa koskevan ilmailu-
määräyksen pääkäsite on jälkimmäinen. Siinä tosin 
määritellään myös kokonaisjärjestelmä (RPAS).

Miehittämättömän ilma-aluksen käsite on yksin-
kertaisin. Sen on katsottu kattavan kaikki UA(V):t, 
myös täysin autonomiset eli sellaiset, joiden len-
toon ei voida puuttua. Tästä syystä EASA:kin on 

97 Ibid., s. XIV ja kaavio 1-1 (”An unmanned aircraft that does not allow pilot intervention in the management of the 
flight.”).

98 Ks. ibid., 1.2.14 kohta.
99 Ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku. Ks. myös ks. Annex 2: Rules of the Air, 1 luku, s. 7; Manual on Remotely Piloted Air-

craft Systems, s. XVIII (“A remotely piloted aircraft, its associated remote pilot station(s), the required command and  
control links and any other components as specified in the type design.”).

100 Ibid., 2.2.6 kohta.
101 Ks. yleisesti esim. Gonzales & Harting 2014; How et al. 2009; Mangiola 2014; Scherer et al. 2015; Smalley 2015; Zhou 

et al. 2015; Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 13.3 alaluku.

omaksunut käsitteen, mikä tarkoittaa, että se lienee 
vakiintumassa EASA-jäsenvaltioiden viralliseksi 
termiksi. Suomessa on EU-sääntelyn harmoni-
sointivaatimukset huomioon ottaen syytä seurata 
EASA:n omaksumia ratkaisuja. Toisaalta käsitettä 
voidaan pitää hieman harhaanjohtavana: eihän 
mikään UA(V) kokonaisuutena ole varsinaisesti 
miehittämätön, sillä sitä operoivat aina ihmiset.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käsitettä voidaan 
pitää tarkempana. Esimerkiksi muut aiheeseen 
liittyvät käsitteet (kauko-ohjaaja, kauko-ohjaus-
tähystäjä ja kauko-ohjauspaikka) rakentuvat sen 
varaan. Käsitettä käyttää myös ICAO, jonka toimi-
valta on maailmanlaajuinen. Toisaalta RPA:n ei ole 
katsottu kattavan autonomisia ilma-aluksia, sillä 
se viittaa ainoastaan kauko-ohjattuihin malleihin. 
Olisi siis eroteltava mainitut tyypit toisistaan. Tämä 
voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi, koska 
käytännössä UAV:iden autonomia on asteittaista 
ja vaihtelee lentotehtävästä toiseen.101

Käytännön kannalta UA(V)-nimitystä voidaan 
siten pitää järkevämpänä. Suositeltava lyhenne-
muoto olisi UA, sillä se tarkalleen ottaen viittaa 
ilma-alukseen (engl. ”aircraft”) eikä lentolaittee-
seen (engl. ”aerial vehicle”). Tässä tutkimuksessa on 
kuitenkin hankkeen työnimen (UAV-MEMO) vuoksi 
tehty valinta käyttää käsitettä miehittämätön 
ilma-alus ja lyhennettä UAV. Myös säädöstekstiä 
analysoitaessa käytetään ainoastaan tätä käsitettä 
tai lyhennettä, oli se säädöstekstin mukainen tai 
ei. Ainoana poikkeuksena periaatteesta ovat läh-
deasiakirjat, joiden nimessä on nimenomaisesti 
käytetty jotain muuta käsitettä tai sen lyhennettä: 
asiakirjat esitetään aina alkuperäisellä nimellään, 
ja asiakirjoille annetut nimikkeet, kuten ICAO:n 
RPAS-käsikirja, perustuvat alkuperäiseen nimeen.

Raportissa ei puhuta juurikaan ”järjestelmistä”. 
Sinänsä S-kirjaimen käyttö on välttämätöntä tule-
vaisuudessa, kun halutaan kohdentaa vaatimuksia 
joko järjestelmään kokonaisuudessaan tai pelkäs-
tään ilma-alukseen. Tätä kirjoitettaessa kansallinen 
sääntelymme ei kuitenkaan erityisesti hyödynnä 
puheena olevaa erottelua, joten sillä ei ole juurikaan 
merkitystä tämän raportin kannalta.
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3. REKISTERÖINTI JA TUNNUKSET

3.1. Rekisteröinti

102 Ks. Latikka 2014, s. 4.
103 Ilmailulaki (864/2014), 10 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti ja 70 §:n 6 momentti.
104 Ibid.
105 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 36 ja 61.
106 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, 19 artikla.
107 Ilmailulaki (864/2014), 17 §:n 4 momentti.
108 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, 18 artikla.

3.1.1. Yleistä

Ilma-alusten rekisteröinnillä – tietojen tallentami-
sella ilma-aluksista ja niiden käyttäjistä – ja tun-
nuksilla tähdätään niiden erottamiseen toisistaan 
ja yleiseen tunnistettavuuteen. Rekisteröinti ja tun-
nukset ovat tärkeä turvallisuuden ja oikeusvarmuu-
den tae: niillä voidaan valvoa Suomen ilmatilassa 
käytettäviä ilma-aluksia, etenkin näiden lentokel-
poisuutta. Tarvittaessa tietoja voidaan hyödyntää 
lento-onnettomuuden tutkinnassa tai rikostapauk-
sissa. Kyse on myös kansalaisten oikeusturvasta: on 
riskialtista, jos ihmiset eivät voi tunnistaa lähistöllä 
lentäviä ilma-aluksia.102

Rekisteröinnin ja tunnusten sääntely perustuu 
viime kädessä Chicagon yleissopimuksen III lukuun 
ja sen liitteeseen Annex 7: Aircraft Nationality and 
Registration Marks. UAV:iden osalta asiasta on myös 
suosituksia käsikirjassa Manual on Remotely Piloted 
Aircraft Systems. Nämä määräykset ja suositukset 
koskevat vain kansainvälistä ilmailua.

Raskaiden UAV:iden rekisteröinnistä sääde– 
tään sitovasti Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 216/2008. Kevyiden UAV:iden 
rekisteröintiin sen sijaan sovelletaan ilmailulakia 
(864/2014). Rekisteröityjen UAV:iden tunnuk-
sia koskee ilmailumääräys AIR M1-2 (ilma-alusten 
kansallisuus- ja rekisteritunnukset). Rekisteröi– 
mättömien UAV:iden merkintöihin sovelletaan pel-
kästään ilmailumääräystä OPS M1-32.

3.1.2. Velvollisuus ja vapautus

Lähtökohtana kansallisessa laissamme on kaikkien 
miehitettyjen suomalaisten ilma-alusten rekiste-
röinti. Oikeus ilmailuun Suomen alueella edellyt-
tää jonkin Chicagon yleissopimukseen kuuluvan 
valtion kansallisuutta tai Trafin erityislupaa, ja 
Suomen kansallisuuden saamiseksi ilma-alus on 
merkittävä Suomen ilma-alusrekisteriin tai soti-
lasilma-alusrekisteriin. Lentotyöhön, kuten tässä 
tutkittuun malminetsintään ja kaivostoiminnan 

valvontaan, käytettävät miehitetyt ilma-alukset 
on rekisteröitävä Suomessa riippumatta niiden 
kansallisuudesta.103

Miehittämättömien ilma-alusten rekisteröinti- 
velvollisuutta on kuitenkin rajattu, sillä kevyitä 
UAV:ita ei tarvitse rekisteröidä.104 Vapautus koskee 
kaikkia lentoonlähtömassaltaan alle 150 kg painavia 
miehittämättömiä ilma-aluksia, joita lennätetään 
Suomen ilmatilassa. Aluksen järjestelmän luonteella 
ei ole asian kannalta merkitystä.

Kuitenkin myös kevyen miehittämättömän 
ilma-aluksen omistaja voi hakea rekisteröintiä 
ilma-alusrekisteriin. Tämä voi perustua esimer-
kiksi vakuutusyhtiön vaatimukseen tai toimek-
siantajan kotivaltiossa sovellettaviin sääntöihin.105 
Vapaaehtoisen rekisteröinnin edellytykset ja menet-
telyt ovat samat kuin pakollisessa rekisteröinnissä.

Tämän raportin puitteissa saatujen tietojen 
mukaan rekisteröintimahdollisuutta ei ole juu-
rikaan hyödynnetty, eikä Trafi ole sitä erityisesti 
suositellut. EU:n ehdotus uudeksi sääntelymalliksi 
ei niinkään perustu ilma-alusten vaan käyttäjien 
rekisteröintiin. Koska kuitenkin on mahdollista, 
että joissain tilanteissa toimijoille voi tulla eteen 
alustensa rekisteröintivelvollisuus, lienee syytä 
esitellä lyhyesti asiaa koskevat ilmailulain säännöt.

3.1.3. Vapaaehtoisen rekisteröinnin  
edellytykset ja menettely

Ilma-aluksen rekisteröinnin tulee tapahtua rekis-
teröivän valtion lakien ja määräysten mukaisesti.106 
Suomessa asiaa koskevat ilmailulain 2 luvun sään-
nökset, joissa säädetään rekisteröinnin edellytyk-
sistä ja menettelystä. Selkein edellytyksistä on se, 
että Suomessa voidaan rekisteröidä vain aiemmin 
rekisteröimättömät ilma-alukset; jos ilma-alus on 
jo toisen valtion rekisterissä, sitä ei voida rekis-
teröidä Suomessa.107 Ilma-aluksella ei siis voi olla 
”kaksoiskansallisuutta”, mutta rekisteröinti voi-
daan toki siirtää valtiosta toiseen.108
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Rekisteröinti edellyttää pääsääntöisesti sitä, että 
ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän 
asuinpaikka taikka, jos kyseessä on oikeushen-
kilö, kotipaikka on Suomessa. Jos mainitun hen-
kilön asuin- tai kotipaikka on muussa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, ilma-aluk-
sen pääasiallisen lähtöpaikan on oltava kuitenkin 
Suomessa. Omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on 
myös oltava toimivaltainen edustaja Suomessa. 
Erityisestä syystä alus voidaan rekisteröidä Suo- 
messa, vaikka pääasiallinen lähtöpaikka olisi  
muualla, jos ilma-aluksella on riittävä toimin- 
nallinen yhteys Suomeen. Toimivaltainen edustaja 
on tässäkin tapauksessa tosin oltava.109

Rekisteröinti on tavanomaisesti pysyvä. Eri–
tyisestä syystä ilma-alus voidaan rekisteröidä 
väliaikaisesti siirto- ja koelentoja sekä miehistön 
koulutusta varten. Väliaikaisesti rekisteriin voi–
daan merkitä myös rakenteilla oleva ilma-alus, 
jonka rakennustyö on edistynyt niin pitkälle, 
että ilma-alus on tunnistettavissa. Väliaikaisesta 
rekisteröinnistä annetaan väliaikainen todistus.110

Rekisteröintiä haetaan Trafilta. Hakemuksessa on 
ilmoitettava eräät yksilöintitiedot luvan hakijasta 
ja haltijasta sekä ilma-aluksen omistajasta, 
käyttäjästä, edustajasta ja haltijasta.111 Luonnollisen 
henkilön tapauksessa tiedot ovat seuraavat:
- nimi
- henkilötunnus tai syntymäaika
- syntymäkotikunta tai ulkomainen syntymäpaikka 

ja syntymävaltio sekä kansalaisuus
- osoite ja muu yhteystieto sekä kotikunta
- äidinkieli tai asiointikieli
- tieto 30 §:ssä tarkoitetusta tietojen luovuttamisen 

rajoittamisesta.112

Oikeushenkilöstä eli yrityksestä talletetaan seuraa-
vat tiedot:
- nimi
- yritys- ja yhteisötunnus
- kotipaikka
- osoite- ja muut yhteystiedot
- tieto asiointikielestä.113

109 Ilmailulaki (864/2014), 17 §:n 1–3 momentit.
110 Ibid., 16 ja 19 §.
111 Ibid., 18 §.
112 Ibid., 13 §:n 1 momentti. Momentissa mainittu tieto henkilön kuolemasta ei ole asiaan kuuluva rekisteröintihake-

muksen kannalta.
113 Ibid., 2 momentti.
114 Ibid., 3 momentti sekä 166 §:n 1 ja 3 momentit.
115 Ibid., 14 §:n 1 momentti. Momentissa mainittu tieto rekisteriin merkitsemisen päivästä ei ole asiaan kuuluva  

hakemuksen kannalta.
116 Ibid., 18 ja 24 §.

Hakemuksessa ilmoitettavien tietojen ohella ilma-
alusrekisteriin saa tallettaa sekä luonnollisesta hen-
kilöstä että oikeushenkilöstä tiedon konkurssista, 
velkajärjestelystä, yrityssaneerauksesta tai taka-
varikosta. Jos lentoyhtiöön kohdistuu ilmailulain 
mukainen liikennöinnin rajoite, voidaan tämäkin 
tieto tallettaa. ”Rajoitteella” viitataan etenkin kan-
sainväliseen velvoitteeseen tai EU-lainsäädäntöön 
perustuvaan liikennöintikieltoon tai -rajoitteeseen 
taikka liiketoimintakieltoon.114

Hakemuksessa on edellä kuvattujen tieto-
jen ohella tuotava esille seuraavat tiedot itse 
ilma-aluksesta:
- tekniset tiedot ja yksilöintitiedot
- tieto haltijan ja käyttäjän hallintaoikeuden 

laadusta
- tiedot ilma-aluksen vakuuttamisesta
- ilma-alukseen vahvistetut kiinnitykset ja niiden 

uudistamiset, kuolettamiset ja etuoikeusjärjes-
tyksen muutokset

- lentopaikan pitäjän tekemä kirjallinen ilmoitus 
165 §:n 2 momentin mukaisesta ilma-aluksen 
lähdön estämisestä

- tieto ilma-aluksen ulosmittauksesta
- jos ilma-alus on anastettu, tieto siitä.115

Hakemukseen on lueteltujen tietojen ohella lii-
tettävä selvitys saannosta taikka ilma-aluksen 
hallinnan tai käyttöoikeuden perusteesta sekä 
rekisteröintioikeudesta. Mainittakoon lisäksi,  
että liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada ilma- 
alusrekisterin ylläpitoa ja tietojen oikeellisuu-
den varmistamista varten asiaan kuuluvat tiedot  
väestötietojärjestelmästä.116

Rekisteröinnin myötä ilma-alukselle myönnetään 
Suomen kansallisuus. Trafi antaa ilma-alukselle 
rekisteritunnuksen ja rekisteröimistodistuksen. 
Rekisteröinnin pohjalta ilma-alus tulee jäljempänä 
kuvatulla tavalla merkitä kansallisuus- ja 
rekisteritunnuksin, ja tästä tekniset määräykset 
sisältyvät ilmailumääräyksiin. Sekä pysyvää että 
väliaikaista rekisteröimistodistusta on pidettävä 
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mukana kauko-ohjauspaikassa, kun UAV:ta 
käytetään ilmailuun.117

3.1.4. Muutoksista ilmoittaminen sekä tietojen  
säilyttäminen ja luovuttaminen

Ilma-alusta koskevista muutoksista on tehtävä 
Trafille ilmoitus seuraavissa tapauksissa ja seuraa-
vaa menettelyä noudattaen:
1) Ilma-alusrekisteriin talletettavat tiedot tai rekis-

teröinnin edellytykset muuttuvat.
→ Ilma-aluksen omistaja tekee ilmoituksen ja liittää 

ilmoitukseen riittävän selvityksen muuttuneiden 
tietojen yksilöimiseksi ja todentamiseksi.

2) Ilma-alus luovutetaan yli 30 päivän ajaksi toisen 
käyttöön.

→ Luovuttaja tekee ilmoituksen ja liittää ilmoituk-
seen allekirjoitetun sopimuksen tai ilmoituksen 
taikka sellaisen jäljennöksen.

3) Omistus-, hallinta- tai käyttöoikeus päättyy 
(vapaaehtoinen ilmoitus).

→ Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä tekee 
ilmoituksen ja liittää selvityksen oikeuden päät-
tymisestä sekä tiedon uudesta omistajasta, hal-
tijasta tai käyttäjästä.118

Ilma-alusrekisteriin merkityt tiedot säilytetään 
pysyvästi, elleivät ne muutu, ja muuttumisen 
yhteydessäkin poistetut tiedot säilytetään pysy-
västi rekisterin yhteydessä pidettävässä arkis-
tossa. Tietojen säilyttämisestä ja arkistoinnista 
säädetään henkilötietolaissa (523/1999) ja arkistolaissa 
(831/1994). Ilma-alus on poistettava rekisteristä 
vain omistajan hakemuksesta tai silloin, jos Trafi 

117 Ibid., 61 §.
118 Ibid., 20 §.
119 Ibid., 21 ja 22 §.
120 Ibid., 25 ja 26 §.
121 Ibid., 29 ja 30 §:n 1 momentti. Ks. kielto-oikeudesta myös henkilötietolaki (523/1999), 30 §.
122 Ilmailulaki (864/2014), 16 §:n 2 momentti. Ks. myös kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, 20 artikla.
123 Ilmailumääräys AIR M1-2, 2 luku.

toteaa, etteivät rekisteröintiedellytykset enää täyty 
tai ettei erityisiä syitä enää ole. Jos poisto ei tapahdu 
omistajan hakemuksesta, on omistajalle varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. Alus poistetaan rekisteristä 
myös, jos se on tuhoutunut, romutettu tai kadonnut, 
eikä omistaja ole kuuden kuukauden määräajassa 
esittänyt poistamiselle estettä. Kiinnitys-, ulosmit-
taus- tai turvaamistoimenpidetapauksissa edelly-
tetään omistajan hakemuksen ohella toimenpiteen 
hakijan kirjallista suostumusta.119

Tietojen luovuttamisesta päättää Trafi. Julkisten 
tietojen luovutus perustuu lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999). Lisäksi jokai– 
sella on oikeus yksittäisluovutuksena saada tieto tai 
kopio ilma-aluksen rekisteritunnuksen perusteella 
aluksesta ja sen omistajasta, haltijasta, käyttäjästä 
ja edustajasta, katsastuksesta sekä lentokelpoisuu-
desta. Rajoitetusti saadaan luovuttaa tieto myös 
ilma-aluksen entisestä omistajasta tai haltijasta. 
Yleisenä kieltona on, ettei tietoa saa luovuttaa, jos 
luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä 
loukkaavan henkilön yksityisyyden suojaa, hänen 
etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion 
turvallisuutta.120

Yksittäisluovutuksena saatuja tietoja ei saa 
luovuttaa edelleen kolmannelle ilman Trafin 
lupaa. Viranomaisilla on kuitenkin oikeus tietojen 
edelleen luovuttamiseen, jos luovuttaminen 
perustuu lakiin, Suomea sitovan kansainvälisen 
sopimuksen velvoitteeseen tai Euroopan unionin 
lainsäädäntöön. Henkilöllä on oikeus kieltää osoite- 
ja muiden yhteystietojensa luovuttaminen muuhun 
kuin viranomaiselle tai lakisääteisen tehtävän 
suorittamiseen.121

3.2. Tunnusmerkit ja tunnistetiedot

Rekisteröity UAV on lähtökohtaisesti merkittävä 
kansallisuus- ja rekisteritunnuksin.122 Suomen 
kansallisuustunnuksen muodostavat kirjaimet OH, 
kun taas rekisteritunnus on yksilöllinen kirjain- 
ja/tai numeroyhdistelmä kullekin ilma-alukselle. 
Tunnukset yhdistetään yhdysmerkillä, joten tunnus 
on esimerkiksi muotoa ”OH-U456”. Tunnukset on  
 

maalattava tai kiinnitettävä ilma-alukseen muulla 
yhtä pysyvällä ja luettavalla tavalla. Värin on mah-
dollisimman selvästi erotuttava alustasta, ja tun-
nukset on muutenkin pidettävä selvästi näkyvinä. 
Tunnusten muotoa ei saa muuttaa eikä niiden luet-
tavuutta huonontaa osin, merkein tai symbolein.123
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Kiinteäsiipisissä miehitetyissä ilma-aluksissa 
tunnukset sijoitetaan vasemman siiven alapin-
taan ja runkoon tai pystysuoriin sivuvakautti-
miin. Pyöriväsiipisissä ne sijoitetaan rungon tai 
ohjaamon alapinnalle ja rungon molempiin sivu-
pintoihin. Siipitunnusten tulisi olla vähintään 
50 cm ja runkotunnusten ainakin 30 cm korkeat. 
Miehittämättömiin ilma-aluksiin näitä vaatimuksia 
sovelletaan kuitenkin vain soveltuvin osin: huomi-
oon on otettava UAV:n koon asettamat rajoitukset, 
eli tunnukset voivat olla pienemmätkin.124

Jos ulkopuolisten tunnusten merkitseminen 
UAV:hen on mahdotonta, on mahdollista mer-
kitä UAV pelkällä tunnuskilvellä, johon tunnukset 
kaiverretaan. Tämän kilven tulee olla valmistettu 
tulenkestävästä materiaalista, ja se on kiinnitettävä 
näkyvästi aluksen ulkopinnalle. Toki mahdollisuuk-
sien mukaan on UAV:hen sijoitettava sekä tunnuk-
set että kilpi.125

Rekisteröimätön UAV tulisi lain kirjaimen 
mukaan merkitä pelkästään kansallisuustun-
nuksella.126 Kansainvälisessä ilmailussa vaatimus 
voisi olla mielekäs (mikäli rekisteröimättömillä 
UAV:illa kansainvälistä ilmailua voidaan edes 
harjoittaa), sillä Chicagon yleissopimuksen 20 
artikla edellyttää näissä tilanteissa ilma-aluksilta 
asianmukaisia kansallisuus- ja rekisterimerkin-
töjä. Suomen alueella tapahtuvassa ilmailussa 
vaatimus pelkän OH-merkinnän käyttämisestä 
vaikuttaa kuitenkin tarpeettomalta, joten tässä 

124 Ibid., 3 luku.
125 Ibid., 3 ja 5 luvut. Ks. myös Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks, 9.2 kohta.
126 Ilmailulaki (864/2014), 16 §:n 2 momentti.
127 Ks. ilmailumääräys OPS M1-32, perustelumuistio (2015), s. 4–5.
128 Ibid., 3.1.8 kohta.
129 Ks. lentokelpoisuudesta yleisesti Florio 2016.

suhteessa lain kirjainta ei ole noudatettu eikä tuli-
sikaan noudattaa.

Olisi kuitenkin oikeusturvan kannalta ongelmal-
lista, jollei onnettomuuksissa tai yksityisyyden tul-
tua loukattua miehittämätöntä ilma-alusta kyettäisi 
tunnistamaan. Samoin käyttäjän voisi olla vaikeaa 
saada hukkaamansa UAV takaisin, jos aluksessa ei 
olisi käyttäjän tietoja.127 Rekisteröimisvelvollisuus 
toki korjaisi osaltaan tunnistamisongelman, mutta 
kaikkien UAV:iden rekisteröiminen ei ole miele-
kästä. Se asettaisi toiminnan aloittamiskynnyksen 
liian korkealle, olisi epäkäytännöllistä kaluston 
perinteistä huomattavasti lyhemmän käyttöiän ja 
muokattavuuden vuoksi sekä sitoisi viranomaisten 
resursseja rekisteröintiin ja sen valvontaan.

Ongelman ratkaisemiseksi Trafi on asettanut 
rekisteröintiä ja tunnusmerkintöjä kevyemmän 
velvoitteen merkitä UAV:t eräillä tunnistetiedoilla. 
Nämä ovat käyttäjän nimi ja yhteystiedot.128 Koska 
toisin ei ole todettu, koskee vaatimus sekä rekiste-
röityjä että rekisteröimättömiä aluksia. Vaatimuksia 
tunnistetietojen koolle tai laadulle ei ole asetettu; 
voidaan kuitenkin olettaa, että merkintöjen laa-
dussa ja koossa on noudatettava selkeyttä ja infor-
matiivisuutta. Suositeltavaa on luultavasti merkitä 
luonnollisella henkilöllä käyttäjän etu- ja sukunimi, 
kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Oikeushenkilöiden eli yritysten suositeltavia mer-
kintöjä ovat yrityksen nimi ja yritystunnus, toimi-
paikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. LENTOKELPOISUUS

4.1. Yleistä

Ilma-aluksen kykyä turvalliseen ilmailuun kuva-
taan tavanomaisesti lentokelpoisuuden käsitteellä. 
Ilma-alukset olisi suunniteltava ja valmistettava 
siten, etteivät ne muodosta uhkaa lentäjille, mat-
kustajille, matkatavaroille, rahdille tai kolmansille 
osapuolille (lentokelpoisuushyväksyntä, engl. ”ini-
tial airworthiness”). Niitä olisi myös tarkistettava 
ja huollettava säännöllisesti, jotta lentokelpoisuus 
säilyisi (jatkuva lentokelpoisuus, engl. ”continuing 
airworthiness”).129

Edellinen vaatimus täytetään miehitetyssä 
ilmailussa hankkimalla ilma-aluksen mal-
lille tyyppihyväksyntä (engl. ”Type Certificate/
Certification”, TC). Jälkimmäinen taas täytetään 
hankkimalla kullekin yksittäiselle ilma-alukselle 
lentokelpoisuustodistus (engl. ”Certificate of 
Airworthiness”, CofA) ja vuosittain lentokelpoi-
suuden tarkastustodistus (engl. ”Airworthiness 
Review Certificate”, ARC). Mikäli vaatimuksia 
ei kyetä täyttämään, voidaan myöntää rajoitettu  
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hyväksyntä tai todistus taikka erityinen lupa 
ilmailuun.

Sääntelyn perustana on Chicagon yleissopimuk-
sen 31 artikla. Sen nojalla jokaisessa ilma-aluksessa, 
jota käytetään kansainvälisessä ilmailussa, tulee olla 
ilma-aluksen rekisteröintivaltion antama tai hyväk-
symä lentokelpoisuustodistus (engl. ”Certificate of 
Airworthiness”, CofA). Kansainvälisestä lentokel-
poisuudesta määrätään täsmällisemmin yleissopi-
muksen liitteissä Annex 8: Airworthiness of Aircraft 
ja Annex 6: Operation of Aircraft. Asiaa koskee myös 
ICAO:n lentokelpoisuuskäsikirja, Airworthiness 
Manual, ja sitä on tarkemmin käsitelty käsikirjassa 
Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems.

Miehitetyiltä ilma-aluksilta ja raskailta UAV:ilta 
edellytetään tätä kirjoitettaessa niin sanottua EASA-
lentokelpoisuutta; toisin sanoen niihin sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 

130 Ks. esim. ilmailumääräys AIR M16-1 (kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta): ”Tätä määräystä sovel-
letaan Suomessa sellaisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvontaan, joihin EASA-asetusta (216/2008) tai sen no-
jalla annettuja komission asetuksia ei sovelleta. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta [sotilasilma-aluksiin ja  
-laitteisiin].”

131 Ilmailulaki (864/2014), 33 §:n 1 momentti. Ks. myös Annex 2: Rules of the Air, 4 alaliitteen 2.1 kohta.
132 Ilmailulaki (864/2014), 33 §:n 1 momentti.
133 Ks. UAV:iden luokittelusta esim. Maddalon et al. 2013.
134 Ilmailulaki (864/2014), 33 §:n 2 ja 3 momentit.

216/2008 täytäntöönpanoasetuksineen. Komission 
asetus (EU) N:o 748/2012 ja sen päivitys, komission 
asetus (EU) No 69/2014 liitteineen, koskevat ilma-
alusten lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyn-
tää. Komission asetus (EU) N:o 1321/2014 liitteineen 
koskee jatkuvaa lentokelpoisuutta. Samoin mai-
nittujen ilma-alusten tulee noudattaa kansallista 
ilmailulakia ja lentokelpoisuuden ilmailumääräyk-
siä. Nämä määräykset sisältyvät määräyskokoelman 
AIR-osaan.

Tässä tutkittaviin kevyisiin UAV:ihin sovelle-
taan kuitenkin ainoastaan ilmailulakia ja UAV-
määräystä. EASA:lla ei tätä kirjoitettaessa ole niihin 
toimivaltaa, ja kansallisten määräysten soveltuvuus 
on epävarmaa. Määräykset on räätälöity miehite-
tyn ilmailun tarpeisiin, joten niitä ei ole toistaiseksi 
sovellettu kevyisiin UAV:ihin, vaikka sanamuodon 
perusteella näin voisi tulkita.130

4.2. Edellytykset

Ilmailulain mukaan ilma-aluksen on sitä ilmailuun 
käytettäessä oltava lentokelpoinen.131 Tämä ylei-
nen lentokelpoisuusvaatimus soveltuu lain mukaan 
myös kevyisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin. 
On tosin huomattava, että lentokelpoisuusvaatimus 
koskee vain niitä tilanteita, joissa ilma-alusta käy-
tetään ilmailuun: sellaisten alusten, joita ei käytetä 
ilmailuun vaan jotka on varastoitu (tai lentokiel-
lossa), ei tietenkään tarvitse olla lentokelpoisia.

Ilma-alusta pidetään lentokelpoisena, jos se on 
niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu 
sekä jos ilma-alus on ominaisuuksiltaan muutoin-
kin sellainen, että sitä voidaan turvallisesti käyttää 
ilmailuun.132 ”Suunnittelu” viitannee siihen, mitä 
ominaisuuksia ilma-alukselle on tarkoitettu. Lisäksi 
sillä voidaan viitata siihen, miten ilma-alus ja sen 
osat on tarkoitettu muotoiltavan ja mitä materiaa-
leja on tarkoitettu käytettävän. ”Valmistuksessa” 
taas lienee kyse siitä, miten suunnittelu on toteu-
tettu käytännössä. Näitä täydentävät ”varusta-
minen” ja ”huoltaminen”, joilla tarkoitettaneen 
ominaisuuksien lisäämistä, vikojen korjaamista ja 
lentokelpoisuuden ylläpitoa.

Lentokelpoisuuden arvioinnissa on otettava 
lisäksi huomioon ilma-aluksen ”ominaisuudet 
muutoinkin”, eli määritelmässä ei ole asetettu 
lentokelpoisuuskriteerejä tyhjentävästi. Kyse on 
myös kokonaisharkinnasta, jossa huomio tulisi 
kiinnittää kokoon, käyttötarkoitukseen ja muihin 
ominaisuuksiin.133 Miehittämättömiä ilma-aluksia 
arvioitaessa on erityisesti huomioitava sään, vuo-
rokaudenajan ja muiden ympäristötekijöiden vai-
kutukset. Huonoissa sääolosuhteissa tai pimeällä 
on suositeltavaa joko rajata ilma-aluksen käyttöä 
tai varautua sääilmiöihin varustein tai järjestelmin.

Ilma-alusten lentokelpoisuuden edellytykset 
määritellään tarkemmin ilma-alustyyppikohtaisissa 
ilmailumääräyksissä.134 Kevyiden miehittämättö- 
mien ilma-alusten tarkempia lentokelpoisuus- 
määräyksiä ei ole Suomessa kuitenkaan annettu, 
eikä tällaista hanketta ole vireillä. Kevyiltä UAV:ilta 
ei siis edellytetä tyyppihyväksyntää. Tätä kirjoi-
tettaessa kevyitä UAV:ita koskee ainoastaan edellä 
kuvattu yleinen vaatimus lentokelpoisuudesta sekä 
jäljempänä kuvattu yleinen ylläpitovelvollisuus. 
On luultavaa, että nykyisen kaltaisia lentokel-
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poisuusstandardeja noudatetaan tulevaisuudessa 
ainoastaan kansainvälisessä ja muussa erityisen 
vaarallisessa toiminnassa. Muuten toimitaan yleis-
ten ja toimintakohtaisten vaatimusten varassa.

Lentokelpoisuuteen liittyy osaltaan ilma-aluksen 
melun ja päästöjen sääntely. Moottorikäyttöisen 
ilma-aluksen on oltava niin suunniteltu, valmis-

135 Ibid., 44 §:n 1 momentti.
136 Ibid., 34 §:n 1 momentti. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 6.8 alaluku.
137 Hallituksen esitys 139/2005 vp, s. 29. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 6.8.1 kohta.
138 Ilmailulaki (864/2014), 34 §:n 3 ja 4 momentit sekä 35 §.
139 Ibid., 36 §:n 1 momentti.
140 Ibid., 36 §:n 2 ja 3 momentit.
141 Ilmailumääräys AIR M1-9, 2 luku.

tettu, varustettu ja huollettu, ettei sen melusta ja 
muista päästöistä aiheudu ympäristölle vahinkoa tai 
merkittävää haittaa.135 Ongelma koskee erityisesti 
raskaita UAV:ita, mutta kevyetkin alukset voivat 
olla äänekkäitä. Vaatimukset tuskin muodostu-
vat esteeksi toiminnassa, joka tapahtuu kaukana 
asutuksesta.

4.3. Ylläpito ja tiedot

Lentokelpoisuus ei ole kerran päätettävä asia, vaan 
sitä on ilmailulain mukaan pidettävä yllä; puhutaan 
jatkuvasta lentokelpoisuudesta. Ilma-aluksen, siis 
ilmailulain mukaan myös kevyen UAV:n, lentokel-
poisuudesta ”on pidettävä huolta”. Tämän vaa-
timuksen toteuttamiseksi omistajan, haltijan tai 
käyttäjän olisi huolehdittava siitä, että
1) kaikki turvalliseen käyttöön vaikuttavat viat ja 

vauriot korjataan
2) ilma-alus huolletaan sille kuuluvan, hyväksytyn 

huolto-ohjelman mukaisesti
3) noudatetaan lentokelpoisuusmääräyksiä ja 

muita määräyksiä, jotka vaikuttavat jatkuvaan 
lentokelpoisuuteen

4) turvallisuusongelman johdosta annettuja Trafin 
määräyksiä noudatetaan

5) ilma-alukseen ja sen laitteisiin ja osiin tehtävät 
korjaukset ja muutokset toteutetaan siten, että 
ilma-alus sekä sen laitteet ja osat täyttävät 33 
§:ssä olevat tai sen nojalla asetetut vaatimukset

6) ilma-aluksella lennetään huollon jälkeen koe-
lento, jollei ilma-aluksen lentokelpoisuudesta 
voida muutoin varmistua.136

Lueteltuja vaatimuksia ei ole sovellettu täysimää-
räisesti kevyisiin UAV:ihin. On toki välttämätöntä 
korjata turvallisuuteen vaikuttavat viat ja vau-
riot sekä noudattaa Trafin mahdollisesti antamia 
määräyksiä. Samoin korjaukset ja muutokset on 
suoritettava siten, että UAV:n lentokelpoisuus 
säilyy. Kuitenkaan tällaisille aluksille ei vahvis-
teta huolto-ohjelmia, eikä niitä – kuten edellä 
on todettu – koske mikään oma lentokelpoisuus-
määräys. Huoltokirjanpitoon ei siis ole tosiasial-
lista velvollisuutta, joskin sellaisen aloittaminen 
on suositeltavaa. Mahdollisiin laiminlyönteihin 
voidaan puuttua jälkikäteen – tulevassa sääntely-

mallissa lähinnä valtuutuksen ja toimintalupien 
kautta.

Lähtökohtaisesti ylläpitovelvollisuus on ilma-
aluksen käyttäjällä, hänen puuttuessa haltijalla 
ja viime kädessä omistajalla, jotka luonnollisesti 
voivat olla yksi ja sama henkilö.137 Nämä tahot voi-
vat sopia, kuka lentokelpoisuudesta vastaa, mutta 
on epävarmaa, voiko tällainen sopimus syrjäyttää 
ei-huoltavan osapuolen vastuun. Jos ilma-aluksen 
paino on yli 2 730 kg, on ylläpito ulkoistettava laissa 
tarkoitetulle lentokelpoisuuden hallintaorgani-
saatiolle taikka toteutettava muu vastaava Trafin 
hyväksymä järjestely. UAV-malminetsinnässä tai 
kaivostoiminnan valvonnassa painorajaa ei tieten-
kään ylitetä, mutta myös rajan alle jäävien ylläpidon 
ulkoistaminen on mahdollista sopimuksella – jos 
tällainen ylipäätään voidaan katsoa tarpeelliseksi. 
Ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksyy aina len-
tokelpoisuudesta vastaava taho.138

Ilma-alusten lentokelpoisuustietoja koskee 
tavallisesti erityinen kirjanpito- ja säilytysvelvol-
lisuus. Ilma-aluksen omistajan, haltijan tai (läh-
tökohtaisesti) käyttäjän on pidettävä huolta siitä, 
että tiedot ilma-aluksen ja sen laitteiden ja osien 
huollosta kirjataan. Niitä on myös säilytettävä ilma-
aluksen teknisessä kirjanpidossa niin, että milloin 
tahansa on mahdollista varmistaa ilma-aluksen 
lentokelpoisuus.139 

"Milloin tahansa" viittaa siihen, että kirjan–
pidon on aina oltava ajan tasalla. Seikoista, joilla voi 
olla olennaista merkitystä ilma-aluksen lentokel-
poisuudelle, on viivytyksettä ilmoitettava Trafille. 
Samoin Trafilla on oikeus saada kaikki lentokel-
poisuuden valvontaa varten tarpeelliset tiedot.140 
Kirjanpidon tulee sisältää etenkin rungon, moot-
torin ja potkurin muutos- ja korjauspäiväkirjat ja 
määräaikaishuoltokortit sekä laitekortit.141
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4.4. Valvonta

142 Ilmailulaki (864/2014), 182 §.
143 Ibid., 39 §:n 1–3 momentit.

Myös valvonnan näkökulmasta monet edellä lue– 
tellut velvollisuudet ovat kevyiden UAV:iden koh-
dalla tätä kirjoitettaessa vain periaatteellisia. Vaati–
mukset koskevat lain kirjaimen mukaan myös 
kevyitä UAV:ita, mutta niiden lentokelpoisuutta tai 
sen ylläpitoa ei ole toistaiseksi valvottu juurikaan 
Suomessa. Tämä on tarkoituksenmukaista, kun ote-
taan huomioon toiminnan pienehkö mittakaava, 
viranomaisten resurssit ja valvonnan haastavuus.

Valvonnalta puuttuvat sen tavanomaiset instru-
mentit: lentokelpoisuustodistukset, lentokelpoi-
suuden tarkastustodistukset ja luvat ilmailuun. Ei 
myöskään ole katsottu järkeväksi luoda UAV:ille val-
vontaprosesseja, kuten ensitarkastusta, määräai-
kaistarkastusta ja muita tarkastuksia. Ilmailulakiin 
on ainoastaan kirjattu sisään mahdollisuus tule-
vaisuudessa myöntää kevyille UAV:ille mainittuja 
asiakirjoja, jos ”valtioneuvoston asetuksella niin 
säädetään”.142 Säännöksen taustalla on varautumi-
nen kasvavaan UAV-liikenteeseen ja EU:n uuteen 
sääntelymalliin.

Jäljempänä kuvatulla tavalla EU:n uusi säänte-
lymalli luultavasti edellyttää lentokelpoisuus- ja 
muita todistuksia ainoastaan niin sanotussa var-
mennetussa eli sertifioidussa toiminnassa. Tässä 
raportissa käsitelty malminetsintä- ja valvonta-
toiminta mitä todennäköisimmin ei olisi erityisen 
riskialtista, jolloin siihen ei kohdistuisi lentokel-
poisuusvalvontaa nykyisen kaltaisena. Siispä ei 
ole syytä perehtyä erityisen tarkasti todistusten 
myöntämisen edellytyksiin ja valvontaan: toiminta 
ei edellytä niitä nykyään eikä luultavasti myöskään 
tulevaisuudessa.

Joitain yleisluontoisia huomioita voidaan toki 
esittää. Mainittakoon ainakin, että lentokelpoi-
suutta valvotaan Suomessa kahdella tavalla:
1) itsevalvonnalla (omavalvonta)
2) viranomaisvalvonnalla.

Itsevalvonta ei ole laissa suoraan mainittu val-
vonnan muoto, vaan velvollisuus on johdettavissa 
lentokelpoisuuden yleisistä säännöksistä. Se tar-
koittaa kevyiden UAV:illa yksinkertaisesti sitä, että 
aluksen lentokelpoisuudesta huolehditaan edellä 
kuvatulla tavalla. Itsevalvonnasta ovat vastuussa 
kaikki ilma-aluksen toimintaan liittyvät henkilöt, 
jotka havaitsevat tai saavat tietoa ilma-alukseen 
liittyvistä ongelmista. Viime kädessä siitä vastaa 
taho, jonka vastuulla on ilma-aluksen huolto tai 
lentokelpoisuuden hallinta: ilma-aluksen omis-
taja, haltija tai käyttäjä taikka lentokelpoisuuden 
hallintaorganisaatio.

Viranomaisvalvonnassa Trafi valvoo, että ilma-
alukset sekä niiden laitteet ja osat täyttävät len-
tokelpoisuuden vaatimukset. Velvollisuuden 
täyttämiseksi Trafilla on oikeus tarkastaa ja kat-
sastaa ilma-alus ja määrätä sillä lennettäväksi koe-
lentoja. Lentojen järjestämisestä ja kustannuksista 
vastaavat ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä. 
Valvonnassa voidaan käyttää apuna lentokelpoisuu-
den hallintaorganisaatiota taikka muuta koti- tai 
ulkomaista asiantuntijaa. Tämä voi olla tarpeen, jos 
Trafin edustajalla ei esimerkiksi ole riittävää asi-
antuntemusta ilma-aluksesta. Trafilla on oikeus 
saada kaikki lentokelpoisuuden valvontaa varten 
tarpeelliset tiedot.143

5. MIEHISTÖ

5.1. Yleistä

Turvallinen ilmailu edellyttää, että ilma-alusten 
miehistö ja sen tehtävät mitoitetaan oikein. Ilman 
riittävää ja osaavaa miehistöä eivät miehittämät-
tömät ilma-aluksetkaan kykene toimimaan tur-
vallisesti muun ilmailun seassa. Vaikkei kevyiden 
UAV:iden ohjaajiin tule (alusten tämänhetkinen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen) soveltaa yhtä 
tiukkoja pätevyysvaatimuksia kuin miehitettyjen 

ilma-alusten pilotteihin, on joitain yleisluontoisia 
vaatimuksia asetettu.

Kansainvälisen ilmailun miehistöä koskeva sään-
tely perustuu lähinnä Chicagon yleissopimuksen 
liitteeseen Annex 1: Personnel Licensing. Liite on tätä 
kirjoitettaessa muodossa, joka vastaa yksinomaan 
miehitetyn ilmailun vaatimuksia. Rajat ylittä-
vän UAV-toiminnan osalta voidaan viitata RPAS-
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käsikirjaan eli Manual on Remotely Piloted Aircraft 
Systems, jonka 8. luvussa tehdään suosituksia 
miehistöstä.

Lentomiehistöön sovelletaan tavanomaisesti 
EASA-perusasetuksen ohella komission asetusta 
(EU) N:o 1178/2011 muutoksineen ja liitteineen sekä 
lentosääntöjä koskevaa komission täytäntöönpa-
noasetusta (EU) N:o 923/2012. Samoin sovelletaan 

144 Ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku.
145 Ilmailulaki (864/2014), 52 §.
146 Ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, s. XVIII (“The remote pilot 

designated by the operator as being in command and charged with the safe conduct of a flight.”).
147 Ilmailulaki (864/2014), 52 §.
148 Ks. laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988); osakeyhtiölaki (624/2006).
149 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 6.9.3 kohta.
150 Ks. esim. Kaisto & Lohi 2013, 2 luku.
151 Ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku. Ks. myös Annex 2: Rules of the Air, 1 luku, s. 7; Manual on Remotely Piloted Aircraft  

Systems, s. XVIII (“A person charged by the operator with duties essential to the operation of a remotely piloted  
aircraft and who manipulates the flight controls, as appropriate, during flight time.”).

152 Ks. Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 52.

ilmailulakia ja miehistöä koskevia ilmailumäärä-
yksiä, jotka sisältyvät määräyskokoelman GEN-, 
OPS- ja PEL-osiin. Näiden instrumenttien sovel-
tuvuus kevyisiin UAV:ihin on kuitenkin joko puut-
tuva tai epäselvä, joten tässä raportissa käsitellyt 
miehistövaatimukset perustuvat voimassa olevaan 
ilmailulakiin ja UAV-määräykseen.

5.2. Toimijat ja määritelmät

Miehistöstä on ensiksi erotettava miehittämättö-
män ilma-aluksen toimintaan liittyvät muut toi-
mijat. Omistajana pidetään luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka omistaa UAV:n, ja haltijana 
taas toista luonnollista henkilöä tai oikeushenki-
löä, jonka käyttöön UAV on luovutettu. Käyttäjä on 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka käyt-
töön haltija tai omistaja on luovuttanut UAV:n.144 
Käyttäjä voi siten olla omistajasta tai haltijasta eril-
linen henkilö.

Tärkein miehistön jäsenistä on päällikkö. Jo– 
kaisella ilma-aluksella sekä myös liitimellä tai 
muulla laitteella, kuten lennokilla, on sitä ilmai-
luun käytettäessä oltava päällikkö.145 Vaatimus 
koskee yhtä lailla kevyitä miehittämättömiä 
ilma-aluksia. Tällaisen aluksen päällikkö (engl. 
”remote pilot-in-command”) tarkoittaa lento-
toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen omistajan 
nimittämää kauko-ohjaajaa tai lennosta vastaavaa 
henkilöä, jolla on lennon aikana käskyvalta ja vas-
tuu turvallisuudesta.146

Päällikön määrää aluksen omistaja, haltija tai 
käyttäjä.147 Päällikön määräämisestä voi olla vas-
tuussa ilma-aluksen omistava luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö, kuten avoin yhtiö taikka kom-
mandiitti- tai osakeyhtiö. Näissä tapauksissa mää-
räysvaltaa käyttänevät yhtiömiehet, yhtiökokous tai 
toimitusjohtaja.148

Kevyiden UAV:iden omistaja, haltija, käyttäjä 
ja päällikkö ovat usein yksi ja sama luonnolli-
nen henkilö. Mikäli omistaja, haltija tai käyttäjä 
on eri henkilö, laki ei kerro, kenellä on lopulli-
nen määräämisvalta päällikön määräämisessä. 
Kansainvälisessä ilmailussa on suositeltu, että valta 
olisi käyttäjällä.149 Perinteisesti tosin omistajalla 
on ollut Suomessa vahva oikeusasema.150 Kyseessä 
on lopulta melko vähämerkityksinen asia, eikä ole 
oletettavaa, että se johtaisi ristiriitoihin omistajan, 
haltijan tai käyttäjän välillä. Tarvittaessa eri tahojen 
on neuvoteltava keskenään.

Kauko-ohjaaja (engl. ”remote pilot”) tarkoit-
taa miehittämättömän ilma-aluksen käyttöön 
perehtynyttä henkilöä, joka käyttää ohjauslaitteita 
lennätyksen aikana.151 Mikään ei estä useamman 
kauko-ohjaajan käyttämistä; ainoastaan päällik-
köjä on aina vain yksi.152 Ilma-aluksen ”käyttöön 
perehtyminen” tarkoittaa, että ohjaaja hallitsee 
UAV:n turvallisen käytön. Ohjauslaitteiden käyt-
täminen käsittänee kaikki toimet lentoonlähdöstä 
lennon loppuun saattamiseen sekä myös hätä- ja 
vaara–tilanteessa toimimisen.

Kauko-ohjaustähystäjällä (engl. ”RPA observer”, 
jatkossa yksinkertaisesti ”tähystäjä”) tarkoitetaan 
kauko-ohjaajan hyväksymää henkilöä, joka pitää 
näköyhteyttä miehittämättömään ilma-alukseen  
ja avustaa kauko-ohjaajaa varmistamaan lennon 
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turvallisuuden.153 Tähystäjien pätevyydestä ei ole 
säädetty erikseen, mutta joissain tapauksissa myös 
heiltä voidaan tulevaisuudessa edellyttää riittävää 
koulutusta.154 Tämän raportin mukaisissa tilanteissa 

153 Ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, s. XVIII (“A trained and com-
petent person designated by the operator who, by visual observation of the remotely piloted aircraft, assists the 
remote pilot in the safe conduct of the flight.”).

154 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8.6 alaluku.
155 Ilmailulaki (864/2014), 55 §:n 1 momentti.
156 Ks. hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 53.
157 Ilmailulaki (864/2014), 55 §:n 1 momentti.
158 Ibid., 57 §:n 3 momentti.
159 Ks. Annex 6: Operation of Aircraft, 1 luku, s. 4.
160 UAV-määräyksessä on nimenomaisesti todettu, ettei UAV:ilta edellytetä lentotyölupaa. Ks. Ilmailumääräys OPS  

M1-32, 3.1.1 kohta.
161 Ks. Miehittämättömän ilmailun toimintakäsikirja (Trafin mallipohja).

pyritään tosin tulevaisuudessa siirtymään mahdol-
lisimman laajasti BVLOS-toimintaan, jossa tähys-
tämistä ei tarvita lainkaan.

5.3. Vähimmäiskokoonpano ja tehtävät

Kauko-ohjauspaikan miehistön määrää ei toistai-
seksi koske mikään sitova vaatimus. Ilmailulakiin 
on kirjattu, että kauko-ohjauspaikan on ilma-alusta 
ilmailuun käytettäessä oltava turvallisesti miehitet-
ty.155 Säännös ei kuitenkaan ole vielä voimassa, vaan 
sen voimaantulo on sidottu EU:n uuden sääntely-
mallin syntymiseen. On siis vielä auki, minkälaisiksi 
miehistövaatimukset lopulta muodostuvat.

Voidaan otaksua, että useimmissa toiminta- 
tyypeissä vähimmäismiehistönä on päällikkö, 
joka samalla toimii kauko-ohjaajana. Toiminnan 
mukaan turvallisuus voi edellyttää avustajien, tois-
ten kauko-ohjaajien tai tähystäjien käyttöä. Lisäksi 
turvallisuus voi edellyttää, että miehistöllä on toi-
mintaa varten tarvittava koulutus ja kokemus sekä 
lupakirjat ja muu kelpoisuus. Turvallisuus voi tar-
koittaa myös sitä, että miehistön määräämisessä 
noudatetaan lakia muutenkin, esimerkiksi työajan 
rajoituksia.156 Ilma-aluksen turvallisesta miehityk-
sestä vastaa sen omistaja, haltija tai käyttäjä.157

On harkinnanvaraista, milloin esimerkiksi mal-
minetsintätoimenpiteet edellyttävät päällikköä 
laajempaa miehitystä. Tutkimuksessa suoritetuissa 
operaatioissa on hyödynnetty päällikköohjaajan 
ohella muutamaa tähystäjää, mikä on perustunut 
sekä UAV-määräyksen vaatimuksiin että lentorei-
tin valvomiseen. Lisämiehistöllä voidaan nopeut-
taa lentotoimintaa ja edistää sen varmuutta, mutta 
on eri asia, edellyttääkö toiminta erämaa-alueilla 
matalalla lentokorkeudella lopulta tähystystä tai 
tukevia toimintoja lainkaan. Tämä riippuu etenkin 
järjestelmien BVLOS-valmiuden kehittymisestä ja 
BVLOS-toiminnan sallittavuudesta jatkossa.

Ilma-aluksen päällikön vastuusta ja käskyval-
lasta on säädelty jäljempänä kuvatulla tavalla. 
On katsottu, että päällikön oikeudellinen kapasi-
teetti edellyttää laintasoista sääntelyä. Miehistöstä 
ilmailulaissa on säädetty, että sen tulee suorittaa 
lentokäsikirjassa (engl. ”flight manual”) ja lento-
toiminta-, lentotyö- tai lentokoulutusluvassa sille 
määrätyt tehtävät, ellei ilma-aluksen päällikkö 
määrää tehtävien jaosta toisin.158 Lentokäsikirjalla 
tarkoitetaan (tavanomaisesti ilma-aluksen tyyppi-
hyväksyntään liittyvää) ohjekirjaa, johon sisältyvät 
ilma-aluksen lentokelpoisuuden vähimmäisvaati-
mukset sekä tarvittavat ohjeet ja tiedot ilma-aluk-
sen turvalliseksi käyttämiseksi.159

Vaatimus lentokäsikirjan noudattamisesta kos-
kee lain kirjaimen mukaan myös kevyen UAV:n 
miehistöä. Useimpia kevyitä UAV:ita ei kuitenkaan 
ole varustettu nimenomaisella lentokäsikirjalla 
(koska niiltä puuttuu tyyppihyväksyntä), eikä niille 
tai niiden käyttäjille tai miehistölle myönnetä mai-
nittuja lupia.160 Korkeintaan voidaan puhua käyttö-
ohjeista, joiden noudattamisen toki voidaan katsoa 
sisältyvän jäljempänä käsiteltäviin yleisiin lentoa 
koskeviin turvallisuusvaatimuksiin. Käyttäjillä on 
toki mahdollisuus itse laatia lentokäsikirja, missä 
apuna voidaan käyttää esimerkiksi Trafin epäviral-
lista mallipohjaa.161 Siten ensisijaisesti lienee käyt-
täjän ja viime kädessä aluksen päällikön vastuulla 
määritellä muun miehistön tehtävät ja valvoa niiden 
suorittamista.
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5.4. Päällikön vastuu ja käskyvalta

162 Ks. ilmailulaki (864/2014), 57 §. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8.1.1 ja 9.9.1–9.9.4 kohdat.
163 Ilmailulaki (864/2014), 58 §.
164 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.6 kohta ja perustelumuistio (2015), s. 4.
165 Ilmailulaki (864/2014), 56 §:n 1 momentti.
166 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 53.
167 Ilmailulaki (864/2014), 56 §:n 1 momentti.
168 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 53.
169 Ilmailulaki (864/2014), 60 §. Mainittakoon myös, että jos järjestys, turvallisuus tai muu välttämätön syy vaatii, voi 

ilma-aluksen päällikkö olla ottamatta UAV:han tiettyä tavaraa. Pakottavista syistä tavara voidaan poistaa ennen  
lähtöä tai ensimmäisessä sopivassa laskupaikassa. Ks. ibid., 56 §:n 2 momentti.

Päällikkö on viime kädessä vastuussa kevyen UAV:n 
lentotoiminnasta – sekä lennon valmistelusta että 
suorittamisesta.162 Päällikön tulee huolehtia miehit-
tämättömästä ilma-aluksesta sekä tavaroista, esi-
merkiksi mittauslaitteista, joita siinä kuljetetaan. 
Hätätilanteissa päällikön on ”käytettävissä olevin 
keinoin” suojeltava UAV:ta ja siinä olevia tavaroi-
ta.163 Tämä voi tarkoittaa etenkin hätälaskun suorit-
tamista hallitusti ja laskeutumispaikka huomioon 
ottaen. Vastuunsa vuoksi päällikön on Suomessa 
oltava 18-vuotias eli täysi-ikäinen.164

Vastuunsa ohella päälliköllä on ilma-aluksen ylin 
käskyvalta.165 Käskyvalta tarkoittaa sitä, että pääl-
liköllä on oikeus tehdä kaikki ilma-alusta koskevat 
päätökset lentoon liittyen. Käskyvalta alkaa tavan-
omaisesti lennon valmistelusta ja päättyy, kun mat-
kustajat ja miehistö ovat poistuneet ilma-aluksesta 
lennon päätepisteessä.166 Miehittämättömien ilma-
alusten käskyvallan voidaan myös katsoa alkavan 
lennon valmistelusta, joskin sen päättyminen olisi 
määriteltävä toisin; esimerkiksi sen voitaisiin tul-
kita päättyvän laskeutumiseen tai lentoon tarvitta-
van laitteiston purkamiseen.

Päällikkö voi tilapäisesti määrätä ilma-aluk-
sen miehistön jäsenen suorittamaan muuta 
tehtävää kuin sitä, johon hänet on otettu.167 Mie– 
hittämättömien ilma-alusten kohdalla voidaan 
olettaa, että päällikkö voi tarvittaessa esimerkiksi 
käskeä toista miehistöön kuuluvaa ottamaan ilma-
aluksen väliaikaisesti ohjaukseensa. Tällaisessa 
tilanteessa hänen on otettava huomioon ilma-
aluksen eli tässä tapauksessa UAV:n lentämiseen 
vaadittava kelpoisuus.168 Jos UAV luovutetaan  

lentotaidottomalle henkilölle, on päällikkö lähtö-
kohtaisesti vastuussa seurauksista.

Päälliköllä on yleisen käskyvaltansa ohella oikeus 
erityistoimenpiteisiin ilma-aluksen järjestyksen 
ylläpitämiseksi. Jos ilma-alus on vaarassa tai jos 
miehistön turvallisuus vaatii, päälliköllä on oikeus 
ottaa kiinni tai tarkastaa henkilö taikka tarkastaa tai 
ottaa haltuunsa tavara järjestyksen palauttamiseksi 
tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. 
Tässä tehtävässään hän saa käyttää välttämättö-
miä voimakeinoja, ja miehistön on myös avustettava 
häntä. Miehistön jäsenellä on tosin yksinkin oikeus 
ryhtyä estäviin toimenpiteisiin, jos on ilmeistä, että 
toimenpide on välttämätön UAV:n tai omaisuuden 
suojelemiseksi. Keinoja saadaan käyttää vain sii-
hen asti, kunnes asia voidaan siirtää toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Voimakeinojen käytön liioittelusta 
säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvussa.169

Oikeus voimakeinojen käyttöön on peräisin muun 
muassa vuonna 1963 laaditusta kansainvälisestä 
yleissopimuksesta rikoksista ja eräistä muista teoista 
ilma-aluksissa. Oikeuden taustalla on siten lähinnä 
tarve puuttua miehitetyissä, erityisesti matkustajia 
kuljettavissa ilma-aluksissa tapahtuviin rikoksiin. 
Kuitenkin on mahdollista tulkita säännöstä myös 
UAV-lennot turvaavalla tavalla: päällikkö tai muu 
miehistön jäsen voi ottaa kiinni lennätyspaikan 
lähistöllä olevan henkilön, joka uhkaa saattaa UAV:n 
vaaraan. Luonnollisesti välittömän vaaran mentyä 
ohitse on uhkaavasta henkilöstä ilmoitettava 
poliisille, jos epäillään rikoksen tapahtuneen tai 
jos henkilö edelleen uhkaa lentotoimintaa.

5.5. Pätevyys

5.5.1. Yleiset vaatimukset

Kuten edellä on viitattu, miehittämättömien ilma-
alusten miehistölle ei toistaiseksi myönnetä min-
käänlaisia lupia tai muita kelpoisuusasiakirjoja. 

Pätevyysvaatimukset eivät ole lain tasolla, vaan ne 
sisältyvät UAV-määräykseen. Vaatimuksia voidaan 
pitää kevyinä, mikä on omiaan edistämään UAV-
lentotoiminnan kasvua.
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UAV-määräyksen nojalla kauko-ohjaajan on kyet-
tävä käyttämään turvallisesti UAV:ta ja hallittava 
hätätilanteiden edellyttämät toimenpiteet. UAV:n 
turvallinen käyttö ja hätätilanteiden edellyttämien 
toimenpiteiden hallinta tarkoittaa, että kauko-
ohjaajan tulee olla perehtynyt muun muassa aluk-
sen käyttöohjeisiin ja ilmatilan rakenteeseen sekä 
harjoitellut aluksen lennättämistä. Myös tekniset 
järjestelmät on hallittava ja hätätilanteet ymmär-
rettävä.170 Edellä mainitulla tavalla edellytetään, että 
aluksen päällikkö on 18-vuotias; sen sijaan kauko-
ohjaaja voi olla alaikäinenkin.171 Toki jos ohjaaja ja 
päällikkö ovat sama henkilö, edellytetään häneltä 
vaadittua ikää.

Monien asioiden tavoin on tätä kirjoitettaes– 
sa hieman epäselvää, minkälaisiksi pätevyys– 
vaatimukset muotoutuvat tulevaisuudessa. Jäljem-
pänä kuvattujen EU:n ehdotusten perusteella vaati-
musten olisi tarkoitus riippua toiminnan luonteesta: 
mitä riskialttiimpi toimintamalli, sitä korkeampaa 
perehtyneisyyttä ja parempia taitoja vaadittaisiin. 
Niin sanotussa avoimessa toiminnassa luultavasti 
edellytettäisiin vain riittävää henkistä ja fyysistä 
kuntoa sekä perehtymistä UAV:n käyttöohjeisiin; 
sen sijaan siirryttäessä riskialttiimpaan toimintaan 
voitaisiin vaatia verkkokurssin, koulutuksen tai var-
sinaisen lupakirjan suorittamista.

5.5.2. Ilmailulain lupakirjamalli

5.5.2.1. Yleistä
Ilmailulaissa on varauduttu tulevaan sääntelyyn 
kirjaamalla lakiin perusteet kauko-ohjaajien lupa-
kirjojen, kelpuutusten, hyväksyntöjen ja lääketie-
teellisten kelpoisuustodistusten myöntämiselle.172 
Nämä säännökset tulisivat voimaan, jos näin erik-
seen asetuksella säädettäisiin. Säännösten tarkoit-
tama menettely perustuu ICAO:n suosituksiin,173 
joten ne on räätälöity korkeimman riskin toimin-
nalle. Niiden laatimisvaiheessa ei ollut selvää tietoa 

170 Ilmailumääräys OPS M1-32, perustelumuistio (2015), s. 4.
171 Ibid., 3.1.6 kohta.
172 Kauko-ohjaajan lupakirja on muistettava erottaa jäljempänä kuvatusta käyttäjän (toiminnanharjoittajan) toiminta-

luvasta.
173 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8 luku.
174 Ilmailulaki (864/2014), 53 §:n 1 momentti ja 182 §. Harrasteilmailun järjestöistä ks. 163 §. Ks. myös Annex 1: Personnel 

Licensing, 1.2.1 kohta; Annex 2: Rules of the Air, 4 liitteen 2.3 kohta; Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8.4.1 ja 
8.4.2 kohdat (suositellen pätevyysvaatimuksia myös tähystäjille).

175 Ilmailulaki (864/2014), 47 §:n 4 momentti. Laissa käytetään yleiskäsitettä ”lupa” kuvaamaan kaikkia lupakirjoja, kel-
puutuksia, kelpoisuustodistuksia ja hyväksyntöjä (ks. 45 §:n 1 momentti). Ks. lupakirjan ja kelpuutusten määritel-
mästä myös Annex 1: Personnel Licensing, 1 luku, s. 5.

176 Ks. esim. ilmailumääräys PEL M2-70, 3 luku.
177 Ks. Kelpoisuustodistuksen haku, 1 kappale.
178 Ilmailulaki (864/2014), 47 §:n 4 momentti.
179 Ks. Kelpuutukset ja valtuutukset.

EU:n suunnitelmista, joten ne eivät ota kantaa alem-
man riskitason mahdollisiin pätevyysvaatimuksiin.

Säännösten mukaan tulevaisuudessa UAV:n 
kauko-ohjaajalla tulisi olla jompikumpi seuraavista:
1) Trafin tai harrasteilmailun järjestön myön-

tämät tai hyväksymät tehtävän edellyttämät 
lupakirja(t), kelpuutukset tai hyväksynnät sekä 
lääketieteellinen kelpoisuustodistus

2) vieraassa valtiossa annetut tehtävän edellyttämät 
lupakirja(t), kelpuutukset, hyväksynnät ja lää-
ketieteellinen kelpoisuustodistus, jotka Suomea 
sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti 
tunnustetaan 1) kohdassa tarkoitettuja vastaa-
viksi Suomessa.174

Kauko-ohjaajan lupakirjassa (engl. ”Remote Pilot 
Licence, RPL”) todettaisiin, mitä tehtäviä sen hal-
tijalla on oikeus suorittaa. Siihen voitaisiin myös 
liittää lentoturvallisuuden ylläpitämisen kannalta 
tarpeellisia ehtoja.175 Lupakirjan sisältöä ei ole 
määritelty tarkemmin sitovasti. Sillä tarkoite-
taan yleisesti asiakirjaa, joka antaa oikeuden toi-
mia ilma-aluksen päällikkönä.176 Lääketieteellinen 
kelpoisuustodistus on yleensä ottaen (ilmailu)lää-
kärin myöntämä osoitus henkilön psyykkisestä ja 
fyysisestä kyvystä käyttää turvallisesti lupakirjan 
mukaisia oikeuksia.177

Myös kelpuutuksissa ja hyväksynnöissä (engl. 
”ratings”) kerrotaan luvanhaltijan oikeuksista 
ja niihinkin voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.178 
Kelpuutukset tai hyväksynnät määrittelevät 
tarkemmin lupakirjan haltijan oikeudet.179 Kauko-
ohjaajan tapauksessa ne voisivat esimerkiksi sallia 
hänen lentää erilaisia miehittämättömiä aluksia, 
kouluttaa toisia kauko-ohjaajiksi tai suorittaa 
tietynlaisia lentoja.

5.5.2.2. Vaatimukset ja lupamenettely
Ilmailulain mukaan lupakirjan tai kelpuutusten 
myöntämisen edellytyksenä olisi, että kauko-
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ohjaaja iältään, terveydeltään, tiedoiltaan, taidoil-
taan, koulutukseltaan ja kokemukseltaan täyttää 
luvan lajiin perustuvat kelpoisuusvaatimukset. 
Lääketieteellinen kelpoisuustodistus voitaisiin 
myöntää, jos hakija täyttää Trafin asettamat vaa-
timukset. Tämä edellyttäisi ilmailumääräyksen 
antamista.180

On selvää, ettei kauko-ohjaajan lupakirjan ja 
siihen liittyvien kelpuutusten pätevyysvaatimuksia 
tulisi kaikissa tapauksissa asettaa yhtä korkealle kuin 
muiden lentäjälupien. Hakijalta voitaisiin kuitenkin 
edellyttää jonkintasoista tiedollista ja taidollista 
osaamista sekä kokemusta miehittämättömien 
ilma-alusten käytön kokonaisjärjestelmistä.181 

Lupakirjaa tai kelpuutusta ei tietenkään myön–
nettäisi, jos hakija on soveltumaton. Hakijan kat–
sottaisiin olevan soveltumaton luvan haltijaksi, jos 
jokin seuraavista edellytyksistä täyttyisi:
1) Hän huomautuksesta tai varoituksesta huoli-

matta jatkaa ilmailua koskevien säännösten tai 
määräysten rikkomista.

2) Hän rikkomalla olennaisella tavalla tai toistu-
vasti ilmailua koskevia säännöksiä tai määrä-
yksiä osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden 
noudattamiseen.

3) Hän on aiemmalla toiminnallaan osoittanut sel-
laista yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai 
määräyksistä, että on syytä epäillä hakijan kykyä 
tai halua noudattaa ilmailun turvallisuuden kan-
nalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä.182

Luvat haettaisiin lähtökohtaisesti Trafilta. Lupa–
kirjan ja kelpuutukset tai hyväksynnät voisi kui– 
tenkin myöntää myös harrasteilmailun järjestö,183  
ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voisi 
myöntää ilmailulääkäri tai ilmailulääketieteen  
keskus. Vieraassa valtiossa annetut asiakirjat voi-
taisiin tunnustaa, jos Suomea sitovat kansain-
väliset velvoitteet näin edellyttävät.184 Lupakirja 
ja kelpuutukset tulisi pitää mukana, kun ilma-
alusta käytetään ilmailuun. Asiakirjojen säilytys-

180 Ilmailulaki (864/2014), 47 §:n 1 momentti.
181 Ks. esim. ilmailumääräys PEL M2-70, 2 luku; Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8 luku.
182 Ilmailulaki (864/2014), 47 §:n 3 momentti. Aiempi piittaamattomuus voi viitata esimerkiksi toistuviin liikenne- 

rikoksiin tai -rikkomuksiin.
183 Ks. ibid., 163 §.
184 Ibid., 46 § ja 51 §:n 1 momentti.
185 Ibid., 61 §.
186 Ibid., 49 §:n 1 momentti.
187 Ibid., 2–4 momentit.
188 Ibid., 50 §:n 1–4 momentit.

paikasta ei ole toistaiseksi säädetty tarkemmin, 
mutta lähtökohtaisesti asiakirjat on säilytettävä 
kauko-ohjauspaikassa.185

Kauko-ohjaamiseen liittyvän luvan hakijan tulisi 
ilmoittaa Trafille, valtuutetulle ilmailulääkärille tai 
työterveyslääkärille sellaisista tietoonsa tulleista 
seikoista, jotka vaikuttavat hänen kelpoisuuteen–
sa ohjata miehittämätöntä ilma-alusta. Sama 
velvollisuus koskisi myös luvan haltijaa. Jos 
mainituilla seikoilla on vaikutusta työnantajan 
palveluksessa olevan kauko-ohjaajan edellytyksiin 
hoitaa lupiensa mukaisia tehtäviä, olisi hänen 
ilmoitettava muutoksista myös työnantajalleen.186

Jos olisi syytä epäillä, ettei luvan hakija tai haltija 
ole lääketieteellisesti kelpoinen kauko-ohjaamaan 
ilma-alusta, voisi Trafi määrätä hänet lääkärintar-
kastukseen tai muuhun terveystilatutkimukseen. 
Epäiltäessä lupakirjan tai kelpuutuksen hakijan tai 
haltijan tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä voisi 
Trafi määrätä suoritettavaksi teoriakokeita, tar-
kastuslentoja tai muita tarkastuksia. Molemmissa 
tapauksissa kustannuksista vastaisi kauko-ohjaaja 
itse. Mikäli hän ei suostuisi tutkimuksiin, kokeisiin 
tai tarkastuksiin, olisi Trafilla oikeus olla myöntä-
mättä lupaa tai peruuttaa se.187

Lupien myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen 
edellytysten arvioimiseksi Trafi voisi saada 
rikos- ja sakkorekisteristä, oikeushallinnolta ja 
esitutkintaviranomaiselta tarvittavat tiedot kauko-
ohjaajasta. Tietojen tulisi koskea asiaankuuluvia 
liikennerikoksia, kuten liikenneturvallisuuden 
vaarantamista ilmailussa tai ilmailujuopumusta. 
Oikeus olisi riippumaton salassapitosäännöksistä. 
Kauko-ohjaajalle tarkastuksen tehneen tai häntä 
hoitaneen lääkärin tai yhteisön olisi pyynnöstä 
annettava tiedot luvan saamiseen tai voimassaoloon 
mahdollisesti vaikuttavista seikoista, mutta myös 
oma-aloitteisen ilmoituksen tekeminen olisi 
mahdollista. Jälkimmäisessä tapauksessa kauko-
ohjaajaa pitäisi tiedottaa asiasta, eikä Trafille saisi 
luovuttaa kuin pykälässä mainitut tiedot.188



37

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 228 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 228, 2017 
  UAV-MEMO-projekti, osa II. Kevyiden miehittämättömien ilma-alusten käytön sääntely malminetsintä- ja kaivostoiminnassa

6. ILMATILAN RAKENNE

6.1. Yleistä

189 Ilmatilauudistuksesta lyhyesti ks. esim. Ilmarissa on iso P ja pehmeä D – Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014. Ilmatilan 
rakenteesta tarkemmin (Amerikan Yhdysvaltojen kontekstissa) ks. Nolan 2011, s. 139–189.

6.1.1. Perusteet

Miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien on tär-
keää tietää, missä lentotoimintaa voidaan ylipäätään 
harjoittaa. Millä alueilla lentäminen on rajoitet-
tua? Mitkä ovat sellaisia alueita, joilla lentäminen 
tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen? 
Miten voidaan varata alue UAV-lentotoimintaa 
varten? Mitkä rajoitukset ovat kunakin hetkenä 
voimassa? UAV-MEMO-hankkeessa ollaan kiin-
nostuneita erityisesti siitä, miten nämä asiat ovat 
Lapin ilmatilassa.

Se, missä ja miten UAV:ita saa lennättää, ratkeaa 
ilmatilan rakenteen perusteella. Tätä rakennetta 
määrittelee yhtäältä pysyvä alue- ja luokkajako: 
ilmatila on jaettu pysyvästi erilaisiin alueisiin ja 
luokituksiin. Toisaalta sitä määrittelevät tilapäisesti 
perustetut alueet ja viime kädessä ajankohtainen 
tilannetieto: ilmatilasta voidaan varata lohkoja 
erilaisia lentotehtäviä varten, ja esimerkiksi lento-
onnettomuus voi hetkellisesti muuttaa onnetto-
muuspaikkaa ympäröivän ilmatilan käyttöä. On 
myös huomattava, että useat ilmatilan rakennetta 
määrittävät asiakirjat muuttuvat joka vuosi.

Kyseessä on monimutkaisesti ja -tasoisesti 
säännelty asiakokonaisuus. Ilmatilaan sisältyy 
eri aluetyyppejä ja luokituksia, jotka ovat usein 
päällekkäisiä ja ajalliselta kestoltaan vaihtelevia. 
Niissä myös yhdistyvät eri näkökulmat: tarjotut 
lennonjohdolliset (engl. ”Air Traffic Control”, ATC) 
palvelut, alueiden tavoitteet, lentäjiltä edellytet-
tävä varovaisuus, ilma-alukselta edellytettävät  

 
viestiyhteydet sekä lentotoiminnan salliminen ja 
kieltäminen. Rakenteen esittämiseksi käytetään 
paljon lyhenteitä, jotka kaikkien ilmatilan käyt-
täjien tulisi tietää. Rakenne ja jotkin luokittelut 
vaihtelevat jonkin verran maakohtaisesti, ja yksin 
Suomenkin ilmatila voidaan jakaa usealla eri tavalla. 
Julkaisukanaviakin on tavanomaisesti kaksi: viral-
lislähteet (lait, asetukset ja viranomaisten päätök-
set) ja ilmatilan hallinnoijan (Finavia) julkaisut.189

UAV:iden käytössä ja etenkin tässä tutkitun 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan valvonnassa 
on huomioitava lennätyskorkeuden oikeudelliset 
ja tekniset rajoitukset. Lentosääntöjä on käsitelty 
tarkemmin jäljempänä tässä raportissa, mutta jo 
tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että lennät-
täminen on pääosin sallittua enintään 150 metrin 
korkeudella. Tällöin ainoastaan rajapinnan alapuo-
lella sijaitsevat alueet ja luokitukset ovat merkityk-
sellisiä. Lennettäessä korkeammalla tarvitaan tätä 
kirjoitettaessa aina ilmatilavaraus, jolloin kaikki 
vyöhykkeet ja niiden käyttö tulevat joka tapauksessa 
huomioiduiksi.

6.1.2. Sääntely

6.1.2.1. Viitekehys
Rakenteen hahmottamiseksi on tarpeellista tuoda 
esille sitä suoraan koskevat oikeuslähteet. Suomen 
ilmatilan rakenteen sääntely voidaan esittää seu-
raavalla kaaviolla:

Kaavio 2.
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Ilmatilan   rakenteesta   on   ensinnäkin  määrätty   Chicagon   yleissopimuksessa   liitteineen,  
erityisesti  liitteessä  Annex  11:  Air  Traffic  Services.  Liite  sisältää  kansainvälisiä  standardeja  
ja  suositettuja  menetelmiä  eli  ei-‐‑sitovia  suosituksia.  EU-‐‑tasolla  on  pyritty  yhdenmukai-‐‑
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laista  ilmatilaa  (engl.  ”Single  European  Sky”,  SES).189  Ilmatilan  yhdenmukaisuuden  täy-‐‑
täntöönpanosta  määrää  komission  täytäntöönpanoasetus  (EU)  N:o  923/2012.190  Suomen  yh-‐‑
                                                                                                 
189   Hanke   koostu   SES   I,   SES   II   ja   viimeisimpänä   SES   II+   -‐‑paketista.   Ks.   mm.   Euroopan   parlamentin   ja  
neuvoston  asetus  (EY)  N:o  549/2004,  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetus  (EY)  N:o  1070/2009  ja  Euroopan  
komission  ehdotus  COM(2013)  410.    
190  Ks.  asetuksen  johdanto-‐‑osan  1  kappale.  
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Ilmatilan rakenteesta on ensinnäkin määrätty 
Chicagon yleissopimuksessa liitteineen, erityisesti 
liitteessä Annex 11: Air Traffic Services. Liite sisältää 
kansainvälisiä standardeja ja suositettuja menetel-
miä eli ei-sitovia suosituksia. EU-tasolla on pyritty 
yhdenmukaisuuteen mainitun liitteen kanssa osana 
hanketta, jolla tavoitellaan yhtenäistä eurooppa-
laista ilmatilaa (engl. ”Single European Sky”, SES).190 
Ilmatilan yhdenmukaisuuden täytäntöönpanosta 
määrää komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 
923/2012.191 Suomen yhteistyötä kansainvälisessä 
ilmailussa koskee erityisesti myös sopimus poh-
joiseurooppalaisesta toiminnallisesta ilmatilan loh-
kosta (engl. ”North-European Functional Airspace 
Block”, NEFAB).192

Suomen ilmatilan rakenne perustuu valtaosin 
EU:n sääntelyyn, erityisesti asetukseen 923/2012. 
Kuitenkin asiasta on tarkemmin säädetty myös 
ilmailulaissa.193 Ilmailulain mukaan Trafi päättää 
lähtökohtaisesti ilmatilan lohkon perustamisesta 
ja muuttamisesta Suomen vastuulla olevassa 
ilmatilan osassa. Trafi myös vahvistaa ilmatilan 
käytön ja jäsentämisen periaatteet sekä antaa 
tarkempia määräyksiä asiasta.194 Poikkeuksena tästä 
on ilmailun rajoittaminen tai kieltäminen valtion 
johtamisen, maanpuolustuksen, rajavalvonnan, 
pelastustehtävien tai varautumisen kannalta 
tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella, mistä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella.195

Kyseinen asetus on valtioneuvoston asetus ilmai-
lulta rajoitetuista alueista (930/2014), josta käytetään 
myös nimitystä aluerajoitusasetus. Asetusta päivi-
tetään toistuvasti.196 Määräyksistä asiaankuuluvia 
ovat määräyskokoelman ANS- ja OPS-osiin kuu-
luvat, joista mainittakoon erikseen ilmailumääräys 
OPS M1-28 (vaara-alueet), ilmailumääräys OPS M1-17 
(radiovyöhykkeet) ja OPS M1-31 (transponderivyö-
hykkeet). Ilmatilan käytöstä on säädetty Trafin ja  
 

190 Hanke koostu SES I, SES II ja viimeisimpänä SES II+ -paketista. Ks. mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 549/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009 ja Euroopan komission ehdotus COM(2013) 410. 

191 Ks. asetuksen johdanto-osan 1 kappale.
192 Ks. sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan,  

Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä; valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan 
lohkon (NEFAB) kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (54/2013). Ruotsilla 
ja Tanskalla on toistaiseksi oma lohkonsa (engl. ”Denmark-Sweden Functional Airspace Block”, DK-SE FAB).

193 Ks. ilmailulaki (864/2014), 11 § ja 105–116 §.
194 Ibid., 109 §:n 1 ja 2 momentit.
195 Ibid., 11 §:n 1 momentti.
196 Ks. esim. valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

(614/2015).
197 Puhutaan ilmailutietojan säätelyn ja valvonnan (engl. ”Aeronautical Information Regulation And Control”, AIRAC) 

menettelystä.
198 Ks. AIC A -tiedotteet.

Sotilasilmailun viranomaisyksikön laatimassa ASM-
toimintakäsikirjassa (ASM-käsikirja).

Ilmatilan rakennetta voidaan mainittujen viral-
lislähteiden ohella tarkastella Finavian ylläpi-
tämästä Suomen ilmailutiedotuspalvelusta (AIS 
Suomi). Sen tärkein osa on Suomen ilmailukäsi–
kirja (AIP Suomi). Koska ilmailukäsikirja karttoineen 
on yksinkertaistettu ja johdonmukainen koonnos 
useimmista edellä mainituista virallislähteistä, 
se on käytännön toimijoille helppo ja suositeltava 
julkaisu. Etenkin rajoitukset ilmenevät helposti 
reittisuunnistuskartasta, lentoasemien lähes-
tymiskartoista (engl. ”Visual Approach Chart”, 
VAC) ja erityisistä rajoituksia koskevista kartoista. 
Käsikirjaa pidetään ajan tasalla tasaisin väliajoin.197

6.1.2.2. Ajankohtainen tilannetieto
Edellä kuvattua viitekehystä täydentää ilmailutie-
dotuspalveluun kuuluva ajankohtainen tilanne-
tieto, jota edustavat ensinnäkin Trafin päätökset. 
Päätökset koskevat etenkin tilapäisten rajoitus- ja 
vaara-alueiden perustamista, lentoesteitä ja lento-
menetelmiä. Päätökset julkaistaan Finavian ilmai-
lukäsikirjan lisäyksinä (engl. ”AIP Supplement”, 
AIP SUP), joista ilmenevät sekä alueiden tai muiden 
kohteiden koordinaatit että mahdollinen kartta.

Ilmailua koskeva tilannetieto ilmenee lisäksi 
ilmailutiedotuksista (engl. ”Aeronautical In– 
formation Circular”, AIC). Tiedotuksia julkaistaan 
tätä kirjoitettaessa ainoastaan A-sarjassa ja melko 
harvoin. Ne sisältävät yleisluontoisia teknisiä ja 
hallinnollisia tietoja esimerkiksi lumenpoistosta, 
ilmailureiteistä ja lennokkien (ei siis UAV:iden) 
lennätyspaikoista.198 Mainittakoon tässä yhtey–
dessä, että ilmailuun vaikuttavat esteet ilme-
nevät Sähköiset estetiedot -palvelusta, joka on 
Maanmittauslaitoksen ja Finavian yhteistyöhanke.
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Ilmailutiedotusjulkaisut (engl. ”Notice to Airmen”, 
NOTAM) ovat asia erikseen. Ne sisältävät ”sel-
laisia ilmailun laitteiden perustamista, kuntoa  
tai muutoksia, samoin kuin ilmailun palveluja, 
menetelmiä tai vaaratilanteita koskevia tietoja, joi-
den tunteminen ajoissa on oleellista lentotoiminnan 
kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle.”199 Toisin 
sanoen ne kertovat kaikki tiedossa olevat ilmailun 
turvallisuuteen tai sujuvuuteen vaikuttavat tekijät. 
Julkaiseminen on ilmatilan hallintapalvelujen yllä-
pitäjän – Suomessa Finavian – vastuulla; tarkemmin 
sanottuna NOTAMit julkaisee Helsingissä sijaitseva 
Suomen kansainvälinen NOTAM-toimisto.200

NOTAMit voivat koskea esimerkiksi vikoja len-
nonjohtojärjestelmissä, käytössä olevia kiitoteitä, 
lentoasemalla olevia esteitä, jäänpoistoa, tankka-
usta ja niin edelleen.201 Ne ovat joissain tapauksissa 
tärkeitä myös miehittämättömien ilma-alusten 
ohjaajille. Tämä riippuu toimintaympäristöstä. 
Ohjaajien tulisi olla tietoisia esimerkiksi lähialu-
eilla toiminta-aikana tapahtuvasta sotilasilmailusta 
riippumatta siitä, mikä oman UAV-toiminnan tar-
koitus on. Tulevaisuudessa mahdollinen toiminta 
lentoasemilla edellyttää UAV-piloteilta erinomaista 
tilannetietoisuutta.

NOTAMien merkintätapa noudattaa kansain-
välisiä standardeja.202 Niissä käytetään lukui-
sia lyhenteitä, jotka kaikki ilmenevät Suomen 
ilmailukäsikirjasta.203 NOTAM voi olla esimerkiksi 
seuraavanlainen: ”PARKING STANDS NOT AVBL 
FOR GENERAL AVIATION DUE TO WIP ON APRON. 
MORE INFORMATION CTC EFRO APRON CONTROL 
TEL +358 20 708 6570 OR EFRO MAINTENANCE 
TEL +3585 20 708 6545 / FROM: 31JUL16 0700 TO: 
12AUG16 1500 EST (B1732/16)”. Merkintä tarkoit-
taa, että mainittuna ajankohtana Rovaniemen 
lentoasemalla ei ollut yleisilmailua varten pysä-
köintimerkintöjä, koska lentoaseman asematasoa 
työstettiin. Ilmailijoita pyydettiin tarvittaessa otta-
maan yhteys asematason valvontaan tai lentoase-
man huoltoyksikköön.

199 Ilmailumääräys AGA M1-1, 1.2 kohta. Ks. myös ICAO Abbreviations and Codes, 1 luku, s. 28.
200 AIP Suomi, GEN 3.1 ja 3.5.1.3. 
201 Haitallisista talviolosuhteista tiedotettaessa puhutaan lumitiedotteista (engl. ”Snow Notice to Airmen”, SNOWTAM) 

– myös ilmausta tuhkatiedote (engl. ”Ash Notice to Airmen”, ASHTAM) käytetään.
202 Tiedotteiden koodeista ks. ICAO Abbreviations and Codes, 7 luku.
203 Ks. AIP Suomi, GEN 2.2.
204 Ks. AIS Suomi, “Bulletinpalvelu”.
205 Ks. lentosäännöistä tarkemmin jäljempänä.
206 Ks. alueiden aktivoinnista tarkemmin jäljempänä.
207 Ks. AUP – Finavia.

NOTAMit julkaistaan Suomessa pääasialli-
sesti Finavian reittitiedotteina (engl. ”Pre-Flight 
Information Bulletin”, PIB).204 Finavia jakaa tiedot-
teet kolmeen pääkategoriaan: mittarilentosääntö-
jen (engl. ”Instrument Flight Rules”, IFR) mukaan 
lentäviä ilma-aluksia koskevat, näkölentosääntöjen 
(engl. ”Visual Flight Rules”, VFR)205 mukaan lentäviä 
ilma-aluksia koskevat ja kaikkia koskevat lento-
suunnistusvaroitukset (engl. ”Navigation Warning”, 
NAV WRNG). Jälkimmäinen kategoria kattaa  
alueet, joilla lentämistä on syystä tai toisesta rajoi-
tettu ilmoituspäivänä ja seuraavana päivänä.206

Toinen NOTAM-tasoinen Finavian julkaisu on 
ilmatilan käyttösuunnitelma (engl. ”Airspace Use 
Plan”, AUP). AUP:ssa esitetään avoimet 2-luokan 
ehdolliset lentoreitit (engl. ”Conditional Route”, 
CDR). Samoin siihen merkitään suljetut pysy-
vät lennonjohtopalvelun hyväksymät reitit (engl. 
”Air Traffic Service Route”, ATS Route) sekä sul-
jetut 1-luokan ehdolliset reitit. UAV:iden osalta 
merkityksellisiä ovat tätä kirjoitettaessa lähinnä 
jäljempänä tarkemmin käsiteltävät TRA-, TSA- 
ja CBA-alueet, kun ne on aktivoitu eli varattu. 
Näiden alueiden pääasiallinen käyttötarkoitus on 
sotilasilmailu.

Seuraavan päivän käyttösuunnitelma julkaistaan 
päivittäin klo 14 mennessä. Julkaistu AUP tulee voi-
maan seuraavana päivänä klo 6, ja se on voimassa 
yhden vuorokauden. Esimerkiksi tiistain AUP jul-
kaistaan maanantaina ennen klo 14:ää, ja se tulee 
voimaan tiistaina klo 6. On kuitenkin mahdollista, 
että käyttäjä purkaa varauksensa maanantaina tai 
tiistaina ennen aamukuutta – sen tultua jo julkais-
tuksi mutta ennen voimaantuloa. Tällöin julkais-
taan päivitetty käyttösuunnitelma (engl. ”Updated 
Airspace Use Plan”, UUP) klo 19:ään mennessä 
maanantaina (klo 20 talviaikaan) tai klo 6:een men-
nessä tiistaina. Jos UUP annetaan, se korvaa AUP:n 
kokonaisuudessaan.207 Huomattakoon, ettei UUP:lla 
voida koskaan varata uusia alueita vaan ainoastaan 
purkaa suunniteltuja.
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6.1.3. Rakenteen monet muodot

Lueteltujen säädösten nojalla tulee aluksi huo-
mata, että Suomen yläpuolella sijaitseva ilmatila 
kuuluu EU:n asetuksilla tavoiteltuun yhtenäiseen 
eurooppalaiseen ilmatilaan.208 Toiseksi se kuuluu 
pohjoiseurooppalaiseen toiminnalliseen ilma-

208 Ks. myös ilmailulaki (864/2014), 105 §:n 1 momentti ja 106 §:n 1 momentin 1 kohta.
209 Sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian 

tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä, 2 artikla.
210 Ks. ibid., 3 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, 1 artiklan 2 kohta; kansainvälisen siviili-

ilmailun yleissopimus, 1 artikla.

tilan lohkoon Viron, Latvian ja Norjan kanssa.209 
Viime kädessä Suomella on kuitenkin suvereni-
teetti omaan ilmatilaansa.210 Osa ilmatilaan kuulu-
vista alueista on esitetty havainnollistavasti tämän 
raportin liitteissä. Kaaviona rakenne voidaan esittää 
esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Ilmatila koostuu ensinnäkin koko Suomen ilma-
tilan kattavasta lentotiedotusalueesta. Tästä 
alueesta vastaa Suomen aluelennonjohto, joka on 
oman toimintansa kannalta jakanut ilmatilan 13 

sektoriin. Tämän ohella Suomen ilmatila on etenkin 
kaupallisen lentoliikenteen intressien perusteella 
jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. 
Molemmat koostuvat eri aluetyypeistä, jotka  

Kaavio 3.

44  

6.1.3. Rakenteen  monet  muodot  

Lueteltujen   säädösten  nojalla   tulee  aluksi  huomata,   että  Suomen  yläpuolella   sijaitseva  
ilmatila   kuuluu   EU:n   asetuksilla   tavoiteltuun   yhtenäiseen   eurooppalaiseen   ilmati-‐‑
laan.209  Toiseksi  se  kuuluu  pohjoiseurooppalaiseen  toiminnalliseen  ilmatilan  lohkoon  
Viron,  Latvian  ja  Norjan  kanssa.210  Viime  kädessä  Suomella  on  kuitenkin  suvereniteetti  
omaan  ilmatilaansa.211  Osa  ilmatilaan  kuuluvista  alueista  on  esitetty  havainnollistavasti  
tämän  raportin   liitteissä.  Kaaviona  rakenne  voidaan  esittää  esimerkiksi  seuraavalla   ta-‐‑
valla:  
Kaavio  3  

  

                                                                                                 
209  Ks.  myös  ilmailulaki  (864/2014),  105  §:n  1  momentti  ja  106  §:n  1  momentin  1  kohta.  
210   Sopimus   pohjoiseurooppalaisen   toiminnallisen   ilmatilan   lohkon   perustamisesta   Viron   tasavallan,   Suomen  
tasavallan,  Latvian  tasavallan  ja  Norjan  kuningaskunnan  välillä,  2  artikla.  
211   Ks.   ibid.,   3   artikla;   Euroopan   parlamentin   ja   neuvoston   asetus   (EY)   N:o   549/2004,   1   artiklan   2   kohta;  
kansainvälisen  siviili-‐‑ilmailun  yleissopimus,  1  artikla.  

Jako  aluelennonjohdon  sektoreihin	

A-‐‑H  ja  J-‐‑N	

Valvo�u  ilmatila	

Lähialueet  (CTR),  lähestymisalueet  
(TMA),  lennonjohtoalueet  (CTA)  ja  
vapaan  reitityksen  ilmatila  (FRA)	

Luokat  C  ja  D	

Valvomaton  ilmatila	

Lentotiedotusvyöhykkeet  (FIZ)  ja  
muu  valvomaton  ilmatila	

Luokka  G	

Lentotiedotusalue  

45  

  
Ilmatila   koostuu   ensinnäkin   koko   Suomen   ilmatilan   kattavasta   lentotiedotusalueesta.  
Tästä  alueesta  vastaa  Suomen  aluelennonjohto,   joka  on  oman  toimintansa  kannalta   ja-‐‑
kanut  ilmatilan  13  sektoriin.  Tämän  ohella  Suomen  ilmatila  on  etenkin  kaupallisen  len-‐‑
toliikenteen  intressien  perusteella  jaettu  valvottuun  ja  valvomattomaan  ilmatilaan.  Mo-‐‑
lemmat   koostuvat   eri   aluetyypeistä,   jotka   määrittelevät   kunkin   alueen   valvonnan   ja  
palvelun  tason.  

Alueet   kuuluvat   aina   johonkin   ilmatilaluokkaan.   Luokkia   on   seitsemän   mahdollista  
(A–G),  mutta  Suomessa  käytössä  ovat  tätä  kirjoitettaessa  vain  C,  D  ja  G.  Luokat  määrit-‐‑
tävät,  minkälaiset   lennot  ovat   sallittuja,  minkälaista  palvelua  niille   tarjotaan   ja  minkä-‐‑
laista   yhteydenpitoa   edellytetään.   Sekä   alueet   että   luokitus   perustuvat   kansainvälisen  
siviili-‐‑ilmailujärjestön   suosituksiin.212  Ne   on  myös   otettu   sitovana   käyttöön  EU-‐‑tasolla  
osana  SES-‐‑hanketta.213  

Valvottu   ilmatila   koostuu   alueina   lähialueista,   lähestymisalueista,   lennonjohtoalueista  
ja  vapaan  reitityksen  valvotusta  ilmatilasta.  Viimeisin  sijoittuu  Suomessa  yläilmatilaan.  
Valvottu  ilmatila  on  maamme  ilmatilassa  aina  ilmatilaluokkaa  C  tai  D.  

Valvomaton   ilmatila   koostuu   alueina   lentotiedotusvyöhykkeistä   mutta   enimmäkseen  
muusta  valvomattomasta  ilmatilasta,  toisin  sanoen  ”avoimesta”  tai  ”yleisestä”  ilmatilas-‐‑
ta,   joka  ulottuu  maan   tai   veden  pinnasta   yläilmatilaan   asti.  Käytettävä   ilmatilaluokka  
on  G.  On  huomattava,  että  ilmatila  voi  joillain  alueilla  muuttua  valvotusta  valvomatto-‐‑
maksi   lennonjohdon   toiminta-‐‑aikojen  mukaan.   Tällöin   lähialueesta   tulee   alempi   ja   lä-‐‑

                                                                                                 
212  Ks.  Annex  11:  Air  Traffic  Services,  2.5  ja  2.6  kohdat.  
213  Ks.  komission  täytäntöönpanoasetus  (EU)  N:o  923/2012,  SERA.6001.  

Viestintäalueet	
Radiovyöhyke  (RMZ)	

Transponderivyöhyke  (TMZ)	

Rajoitetut  alueet	

Kielto-‐‑,  rajoitus-‐‑  ja  vaara-‐‑alueet  (P,  R  &  D)	

Teollisuuden  suoja-‐‑alueet	

Ilmapuolustuksen  tunnistusvyöhyke  (ADIZ)	

Suojavyöhykkeet  (FBZ)	

Tilapäiset  alueet	
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määrittelevät kunkin alueen valvonnan ja palvelun  
tason.

Alueet kuuluvat aina johonkin ilmatilaluokkaan. 
Luokkia on seitsemän mahdollista (A–G), mutta 
Suomessa käytössä ovat tätä kirjoitettaessa vain C, 
D ja G. Luokat määrittävät, minkälaiset lennot ovat 
sallittuja, minkälaista palvelua niille tarjotaan ja 
minkälaista yhteydenpitoa edellytetään. Sekä alueet 
että luokitus perustuvat kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön suosituksiin.211 Ne on myös otettu 
sitovana käyttöön EU-tasolla osana SES-hanketta.212

Valvottu ilmatila koostuu alueina lähialueista, 
lähestymisalueista, lennonjohtoalueista ja vapaan 
reitityksen valvotusta ilmatilasta. Viimeisin sijoittuu 
Suomessa yläilmatilaan. Valvottu ilmatila on 
maamme ilmatilassa aina ilmatilaluokkaa C tai D.

211 Ks. Annex 11: Air Traffic Services, 2.5 ja 2.6 kohdat.
212 Ks. komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.6001.
213 Ks. esim. AIP Suomi, EFIV AD 2.14.
214 Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) Finland Year 2013 – Level 1, s. 6.

Valvomaton ilmatila koostuu alueina lentotie-
dotusvyöhykkeistä mutta enimmäkseen muusta 
valvomattomasta ilmatilasta, toisin sanoen ”avoi-
mesta” tai ”yleisestä” ilmatilasta, joka ulot-
tuu maan tai veden pinnasta yläilmatilaan asti. 
Käytettävä ilmatilaluokka on G. On huomattava, 
että ilmatila voi joillain alueilla muuttua valvotusta 
valvomattomaksi lennonjohdon toiminta-aikojen 
mukaan. Tällöin lähialueesta tulee alempi ja lähes-
tymisalueesta ylempi lentotiedotusvyöhyke ja ilma-
tilan luokka muuttuu C:stä tai D:stä G:ksi.213

Ilmatila kuuluu aina lentotiedotusalueeseen, 
johonkin aluelennonjohdon sektoriin sekä johonkin 
kolmesta mainitusta ilmatilaluokasta. Seuraava 
kaavio perustuu vanhaan ilmatilan rakenteeseen 
G+-luokkineen ja sotilasalueineen, mutta se auttaa 
silti hahmottamaan asiaa:

Kaavio 4.214

Mainittujen jakojen rinnalla toimivat viestintä-
alueet: radio- ja transponderivyöhykkeet. Lisäksi 
niiden rinnalla ovat voimassa eräät aluerajoituk-
set. Tärkeitä etuja suojaaviin alueisiin kuuluvat 

kieltoalueet, rajoitusalueet, tunnistusvyöhyke 
ja teollisuuden suoja-alueet. On myös olemassa 
vaara-alueita. Väliaikaisesti voidaan perustaa 
tilapäisesti rajoitettuja alueita ja vaara-alueita. 

SUOMI / FINLAND AIC A 13 / 2013 5(6)

ILMATILAN JAKO JA LUOKITUS
AIRSPACE CLASSIFICATION

Huom. 1. TMA:n ja MIL CTA:n alaraja vaihtelee.
Huom. 2. EFKU, EFRO, EFTP; CTR ja TMA: ilmatilaluokka C.
Huom. 3. Ao. lentopaikan ATS-elimen toiminta-ajan ulkopuolella CTR/TMA/
FIZ muuttuu ilmatilaluokkaan G.

Note 1. Lower limit of TMA and MIL CTA varies.
Note 2. EFKU, EFRO, EFTP; CTR and TMA: class C.
Note 3. Outside the operational hours of appropriate aerodrome ATS unit the 
airspace classification of CTR/TMA/FIZ will be changed to class G.

./..



42

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 228 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 228, 2017
Mikko Huttunen

Ilmailua voidaan myös rajoittaa varaamalla tilapäi-
siä erillisvarausalueita sekä tilapäisiä ja paikallisia 
ilmatilavarausalueita.

Osa rajoitus- ja vaara-alueista sekä tilapäisistä 
varausalueista on Suomen ilmatilassa puskuroitu 
erityisellä suojavyöhykkeellä (engl. ”Flight Plan 
Buffer Zone”, FBZ). FBZ:tä ei ole erityisesti määri-
telty missään. Kyseessä on yksinkertaisesti varsi-
naista aluetta ympäröivä puskurialue, joka AUP:ssä 
tai UUP:ssä aktivoituna tulee ottaa huomioon lento-
jen suunnittelussa. Lentosuunnitelma hylätään, jos 
suunniteltu reitti suuntautuu aktivoidulle FBZ:lle.215 
Ilmailukäsikirjaa tarkasteltaessa voidaan huomata, 
että FBZ:t sijaitsevat n. 2 900–20 000 metrin kor-
keudessa, joten niillä ei ole merkitystä malmin-
etsinnässä tai kaivostoiminnan valvonnassa. 

215 Ks. AIP Suomi, ENR 1.10.
216 Ks. ibid., ENR 5.1.
217 Ks. esim. Oduntan 2012, s. 282–313.
218 Ilmailulaki (864/2014), 106 §:n 1 momentin 5 kohta. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 1 luku, s. 7; komission täytän-

töönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 1 kohdan 76 alakohta.
219 Ibid., 2 artiklan 1 kohdan 37 ja 77 alakohdat. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 1 luku, s. 7.
220 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.9001 ja SERA.10001.

Mainittakoon myös, ettei yhtään Lapin rajoitus- tai 
vaara-aluetta tätä kirjoitettaessa ympäröi FBZ. Sen 
sijaan lukuisten tilapäisten varausalueiden ympä-
rille FBZ:ita on perustettu.216

Ilmatilan rakenne ilmaistaan yleensä jalkoina tai 
lentopintoina (engl. ”Flight Level”, FL) eli satoina 
jalkoina: esimerkiksi lentopinta 95 tarkoittaa 
9 500 jalan korkeutta (noin 2 900 metriä). Lisäksi 
käytetään ilmauksia maan tai veden pinta (engl. 
”Surface”, SFC) ja rajoittamaton (engl. ”Unlimited”, 
UNL). Jälkimmäisen yläraja on pikemminkin mää-
rittelemätön kuin rajaton – ilmatilan ja avaruuden 
rajanvedosta ei vallitse kansainvälistä yksimieli-
syyttä.217 Tässä luvussa on ilmoitettu korkeudet 
aina virallislähteen mukaisesti, ja sen yhteydessä 
on kerrottu vastaava korkeus metreinä.

6.2. Lentotiedotusalue ja aluelennonjohdon sektorit

Lentotiedotusaluetta (engl. ”Flight Information 
Region”, FIR) voidaan pitää lennonjohdollisena poh-
jaratkaisuna: se kattaa koko Suomen ilmatilan maan 
tai veden pinnasta rajoittamattomaan korkeuteen. 
Lentotiedotusalueella annetaan hälytyspalvelua 
(engl. ”Alerting Service”, ALRS) ja lentotiedotus-
palvelua (engl. ”Flight Information Service”, FIS).218 
Hälytyspalvelu on palvelua, jonka tarkoituksena 
on ilmoittaa etsintä- ja pelastustarpeessa olevista 
ilma-aluksista ja auttaa asiaankuuluvia organisaa-
tioita tarpeen mukaan. Lentotiedotuspalveluna taas 
annetaan lentojen turvallista ja tehokasta suoritta-
mista varten hyödyllisiä neuvoja ja tietoja.219

Hälytys- ja lentotiedotuspalvelua ei kuitenkaan 
anneta jatkuvasti kaikille ilma-aluksille Suomen 
ilmatilassa. Ilma-alusten tulisi saada hälytyspalve-
lua kolmessa tapauksessa: jos ne saavat lennonjoh-
topalvelua, jos ne ovat esittäneet lentosuunnitelman 
tai ovat muutoin Finavian tiedossa taikka jos nii-
den tiedetään tai uskovan olevan tilanteessa, 
jossa niiden toimintaan on puututtu laittomasti. 
Lentotiedotuspalvelua annetaan ilma-aluksille, jos 
tiedot todennäköisesti vaikuttavat niiden toimin-
taan ja jos niille annetaan lennonjohtopalvelua tai 
ne ovat muutoin Finavian tiedossa.220

Koska mainitut ehdot harvoin täyttyvät UAV-
toiminnassa, eivät kevyiden UAV:iden käyttäjät 
pääasiallisesti vastaanota kumpaakaan palvelua 
eikä sitä heiltä edellytetä. Luultavasti kyseeseen 
tulevat lähinnä poikkeusluvalla tapahtuvat lennä-
tykset valvotussa ilmatilassa sekä tilanteet, joissa 
ilmatilaa on erotettu tilapäiseksi vaara-alueeksi 
(TEMPO-D) UAV:n lennättämistä varten – jolloin 
muillakin ilma-aluksilla on oikeus lentää alueelle. 
Tämä luonnollisesti edellyttää UAV:n käyttäjältä 
kykyä vastaanottaa palveluja radion välityksellä.

Lentotiedotuspalveluun kuuluvat tarpeen 
mukaan seuraavat tiedot:
- SIGMET- ja AIRMET-tiedot (säävalvontatietoja)
- tiedot tulivuorenpurkausta edeltävästä vulkaa-

nisesta toiminnasta, tulivuorenpurkauksista ja 
vulkaanisista tuhkapilvistä

- tiedot radioaktiivisten aineiden tai myrkyllisten 
kemikaalien vapautumisesta ilmakehään

- tiedot radionavigointipalvelujen saatavuuden 
muutoksista

- tiedot lentopaikkojen ja niiden laitteiston kunnon 
muutoksista, mukaan luettuna tiedot lentopaikan 
kenttäalueen olosuhteista, kun niihin vaikuttaa 
lumi, jää tai merkittävä vesimäärä

- tiedot miehittämättömistä vapaista ilmapalloista
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- kaikki muut turvallisuuteen todennäköisesti vai-
kuttavat tiedot.221

Lisäksi se käsittää seuraavat tiedot:
- lähtö-, määrä- ja varalentopaikkojen säätiedot 

tai -ennusteet
- yhteentörmäysvaara ilmatilaluokissa C, D, E, F ja 

G liikennöivien ilma-alusten kanssa
- vesialueita ylittävillä lennoilla mahdollisuuk-

sien mukaan ja ilma-aluksen ohjaajan pyynnöstä 
kaikki saatavilla olevat tiedot alueella olevista 
pinta-aluksista, kuten niiden radiokutsumerkki, 
sijainti, kulkusuunta, nopeus ja niin edelleen.222

Lentotiedotusalue eli koko Suomen ilmatila on 
jaettu aluelennonjohdon (engl. ”Area Control 
Center”, ACC) sektoreihin eli ACC-sektoreihin.223 

221 Ibid., SERA.9005, a) alakohta.
222 Ibid., SERA.9005, b) alakohta.
223 Ks. AIP Suomi, ENR 2.1.
224 Vapaan reitityksen ilmatilaa ei sen korkeuden ja käyttötarkoituksen vuoksi käsitellä tässä raportissa tarkemmin.  

Ks. ASM-toimintakäsikirja, 3.12.4 kohta.
225 Ilmailulaki (864/2014), 106 §:n 1 momentin 2 kohta. Ks. myös komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012,  

2 artiklan 1 kohdan 61 alakohta.
226 ASM-toimintakäsikirja, ”Määritelmät”.
227 Ks. AIP Suomi, AD 2.
228 Ilmailulaki (864/2014), 106 §:n 1 momentin 3 kohta.
229 ASM-toimintakäsikirja, ”Määritelmät”.
230 Ks. AIP Suomi, ENR 2.1 ja AD 2.

Jaon merkitys on se, että eri sektoreilla käytetään 
eri radiotaajuuksia ilmailuviestintään. Sektoreilla 
tarjotut palvelut ja lentämisen tai lennättämisen 
edellytykset sen sijaan riippuvat siitä, minkälaiseen 
lennonjohdolliseen alueeseen ja mihin ilmatilan 
luokkaan kukin sektorin alue kuuluu. Sektorit eivät 
siis itsessään kerro, onko lentäminen sallittua vai 
ei ja millä tavalla.

Sektorit ja Suomen lentotiedotusalue ilmenevät 
tämän raportin liitteistä. Lapin ilmatila koostuu H- 
ja J -sektoreista, joilla käytetään tätä kirjoitettaessa 
taajuuksia 124.200 ja 126.100 MHz. Taajuudet voivat 
muuttua, joten niiden käyttäjiltä edellytetään 
tilannetietoisuutta. UAV:iden käyttäjien on  seu–
rattava taajuuksia, mikäli lennätys tapahtuu 
valvotussa ilmatilassa tai radiovyöhykkeellä.

6.3. Valvottu ilmatila

6.3.1. Alueet

Valvottu ilmatila koostuu lähialueista, lähestymis-
alueista, lennonjohtoalueista ja vapaan reitityksen 
ilmatilasta (engl. ”Free Route Airspace”, FRA). 
Mainitut alueet sijoittuvat miltei poikkeuksetta 
lentoasemia ympäröivään ilmatilaan, kun taas FRA 
sijaitsee yläilmatilassa lentopintojen 95–660 (noin 
2 900–20 000 m) välissä. Molemmat perustuvat 
lennonjohdollisiin tarpeisiin tai etuihin, ja ne ovat 
pääasiassa miehitetyn kaupallisen lentoliikenteen 
ja ei-kaupallisen yleisilmailun käytössä.224

Valvotuinta ilmatilaa ovat lähialueet (engl. 
”Control Zone” tai ”Controlled Traffic Region”, 
CTR), joilla lennonjohtopalvelua antaa lähilen-
nonjohto. Lähialueet ovat ”valvottua ilmatilaa, joka 
ulottuu maanpinnalta tiettyyn ylärajaan asti”.225 
Lähialueiden tavoitteena on mahdollistaa lentoase-
mien lennonjohdon toiminta ja turvata operaatiot.226 
Ne sijaitsevat Suomessa aina välittömästi lento-
asemien yläpuolisessa ilmatilassa, ja ne on määri-
tetty lentoasemakohtaisesti. Alueiden alarajana on 
maan- tai merenpinta ja ylärajana tavanomaisesti 

2 000 jalkaa (noin 600 m). Leveys ja lennonjohdon 
toiminta-ajat vaihtelevat.227

Toiseksi valvotuinta ilmatilaa ovat lähesty-
misalueet (engl. ”Terminal Control Area”, TCA 
tai Terminal Manoeuvring Area, TMA), joilla myös 
annetaan lennonjohtopalvelua. Palvelun tarjoaa 
lähestymislennonjohto. Lähestymisalueet ovat 
määritelmällisesti yhden tai useamman suureh-
kon lentopaikan läheisyyteen perustettuja lennon-
johtoalueita.228 Kuten lähialueet, ne on perustettu 
lentoasemien lennonjohdon toiminnan mahdol-
listamiseksi ja operaatioiden turvaamiseksi.229 
Lähestymisalueet reunustavat Suomessa lähialu-
eita: TMA alkaa välittömästi CTR:n loppumisesta 
korkeussuunnassa. Siispä kuten CTR:t, TMA:t on 
määritetty lentoasemakohtaisesti. Alarajana on 
tavanomaisesti 2 000 jalkaa (noin 600 m) ja ylä-
rajana lentopinta 95 (noin 2 900 m). Leveys ja len-
nonjohdon toiminta-ajat vaihtelevat.230

Kolmanneksi valvotuimpia ovat lennon- 
johtoalueet (engl. ”Control Area”, CTA), joilla  
myös nimensä mukaisesti annetaan lennonjohto- 
palvelua. Nämä alueet on määritelty tarkoitta-
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maan valvottua ilmatilaa maanpinnan yläpuolella 
olevasta määräkorkeudesta ylöspäin.231 Suomes- 
sa lennonjohtoalueet joko reunustavat lähestymis- 
alueita tai sijaitsevat muutoin tärkeässä mutta kor-
keassa ilmatilassa: ne ovat lennonjohdon ulommai-
sin toiminta-alue.232

Lapissa lähi- ja lähestymisalueet on perustettu 
Kemi-Tornion (EFKE), Rovaniemen (EFRO), Kittilän 
(EFKT) ja Ivalon (EFIV) lentoasemien ilmatilaan. 
Kittilän ja Ivalon lentoasemien lähi- ja lähesty-
misalueet ovat tosin aktiivisia vain lennonjohdon 
toiminta-aikoina; muutoin ne ovat valvomat-
tomia lentotiedotusvyöhykkeitä.233 Rovaniemen 
lentoaseman ympärille perustetut alueet ilmene-
vät esimerkinomaisesti tämän raportin liitteistä. 
Lennonjohtoalueita on Lapissa kaksi: käsivarressa 
(HALTI) ja pohjoisrajalla (MANTO), jotka sijaitsevat 
FL 95:n ja 660:n välissä.234

Mainituista alueista toiminta kevyillä UAV:illa 
voisi tulla kyseeseen oikeastaan vain lähialueilla 
ja joissain poikkeuksellisissa tilanteissa lähesty-
misalueilla.235 Kevyiden UAV:iden tavanomaisesti 
matala lentokorkeus estää niiden lennättämisen 
lennonjohtoalueilla, jotka sijaitsevat muutamien 
tuhansien metrien korkeudessa. Toimijoiden ei 
siten tulisi kiinnittää niihin erityistä huomiota. 
Lähialueella tapahtuvasta UAV:iden lennättä-
misestä on säädetty jäljempänä kuvatulla tavalla 
UAV-määräyksessä. Mikäli määräyksen rajoitukset 
aiotaan ylittää, lennätyksestä on sovittava ennak-
koon ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa. Tämä 
voi edellyttää mukautumista valvotun ilmatilan 
tavanomaisiin vaatimuksiin. Lähestymisalueella 
toiminta edellyttää joka tapauksessa aina ilmatilaa 
hallitsevan elimen lupaa tai ilmatilavarausta, koska 
se on lähtökohtaisesti kiellettyä.

6.3.2. Luokat

Vapaan reitityksen ilmatila on Suomessa ilma–
tilaluokkaa C; lähi-, lähestymis- ja lennonjohto– 

231 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 1 kohdan 56 alakohta.
232 Ks. AIP Suomi, ENR 2.1. ja AD 2.
233 Ks. ibid., ENR 6.1 ja AD 2.
234 Ks. ibid., ENR 2.1.
235 Esimerkkinä tästä voidaan mainita hankkeessa testattu hypespektrikuvaus, joka toteutettiin 700 metrin lento- 

korkeudesta.
236 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.6001, c) ja d) kohdat. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 

2.6.1 kohta ja 4 liite.
237 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 1 kohdan 28 ja 30 alakohdat. Ks. myös Annex 11: Air Traffic 

Services, 1 luku, s. 3.
238 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.6001, c) kohta. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 2.6.1 

kohta ja 4 liite.
239 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.6001, d) kohta. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 2.6.1 

kohta ja 4 liite.

alueet ovat luokkaa C tai D. Luokille C ja D on 
yhteistä se, että sekä näkö- että mittarilentosään-
töjen perusteella suoritettavat lennot sallitaan ja 
että kaikilta lennoilta vaaditaan jatkuva ilma-aluk-
sen ja maa-aseman välinen puheviestintäyhteys. 
Samoin kaikille lennoille annetaan lennonjohto-
palvelua ja niiltä vaaditaan lennonjohtoselvitys.236 
Lennonjohtopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota 
tarjotaan törmäysten välttämiseksi ilma-alus-
ten välillä ja lentopaikan liikennealueella olevien 
ilma-alusten ja esteiden välillä sekä ilmaliiken-
teen sujuvuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Lennonjohtoselvitys taas on ilma-alukselle annettu 
lupa liikkua lennonjohtoyksikön täsmentämin 
ehdoin.237

Erot luokkien välillä ovat lentojen porrastuksessa 
ja nopeusrajoituksissa. C-luokan ilmatilassa IFR-
lennot porrastetaan sekä muihin IFR-lentoihin 
että VFR-lentoihin. VFR-lennot porrastetaan IFR-
lentoihin, ja ne saavat liikenneilmoituksen muista 
VFR-lennoista sekä liikenteen väistöneuvoja 
pyynnöstä. Nopeusrajoitus (250 solmua eli noin 460 
km/h mittarinopeutta alle 3 050 metrin korkeudessa 
keskimääräisen merenpinnan yläpuolella) koskee 
vain VFR-lentoja. Toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä poikkeuksia sellaisten ilma-alustyyppien 
nopeusrajoitukseen, jotka eivät teknisistä tai 
turvallisuuteen liittyvistä syistä voi ylläpitää 
mainittua nopeutta.238

Luokassa D taas IFR-lennot porrastetaan vain 
muihin IFR-lentoihin, joskin ne saavat liiken-
neilmoituksen VFR-lennoista sekä liikenteen 
väistöneuvoja pyynnöstä. VFR-lennot saavat liiken-
neilmoituksen muista VFR-lennoista sekä liikenteen 
väistöneuvoja pyynnöstä. Edellä mainittu nope-
usrajoitus koskee kaikkia lentoja. Toimivaltainen 
viranomainen voi tosin D-luokassakin hyväksyä 
poikkeuksia sellaisten ilma-alustyyppien nopeusra-
joitukseen, jotka eivät teknisistä tai turvallisuuteen 
liittyvistä syistä voi ylläpitää mainittua nopeutta.239



45

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 228 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 228, 2017 
  UAV-MEMO-projekti, osa II. Kevyiden miehittämättömien ilma-alusten käytön sääntely malminetsintä- ja kaivostoiminnassa

Lapissa Rovaniemen lentoasemaa ympäröivä ilma-
tila on kokonaisuudessaan luokkaa C, kuten tämän 
raportin liitteistä käy ilmi, ja Kemi-Tornion lento-
aseman ilmatila luokkaa D. Kittilän ja Ivalon len-
toasemien ilmatila on luokkaa D lennonjohdon 
toiminta-aikoina, muutoin luokkaa G. Pohjois-Lapin 
erityiset lennonjohtoalueet ovat luokkaa C ja D.240

UAV-lentotoiminta valvotussa ilmatilassa on 
toistaiseksi sallittua ainoastaan UAV-määräyksen 
asettamissa rajoissa. Rajojen ylittäminen edellyttää 
lennätyksestä sopimista ilmaliikennepalvelun tar-
joajan kanssa. Kevyet miehittämättömät ilma-aluk-

240 Ks. AIP Suomi, ENR 6.1 ja AD 2.
241 Ilmailumääräys AGA M1-3, 1 luvun 1 kappale.
242 ASM-toimintakäsikirja, ”Määritelmät”.
243 Ks. AIP Suomi, ENR 2.1 ja AD 2.
244 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.6001, g) kohta. Ks. myös Annex 11: Air Traffic Services, 2.6.1 

kohta ja 4 liite.

set eivät tätä kirjoitettaessa pääasiallisesti kykene 
turvalliseen toimintaan valvotussa ilmatilassa. Ne 
on vain poikkeuksellisesti varustettu sellaisilla omi-
naisuuksilla, jotka mahdollistavat C- tai D-luokan 
vaatimusten noudattamisen. Pääongelmana on 
laitteistojen kehittymättömyys – ohjauksen, val-
vonnan ja myös esimerkiksi lennonjohdon kanssa 
viestimisen näkökulmasta – ja epävarmuus, mikä ei 
salli turvallista porrastusta muihin ilma-aluksiin. 
Malminetsintä- ja valvontatoimintaan rajoituksella 
ei ole juurikaan merkitystä, sillä toimintaa harjoite-
taan miltei aina valvomattomassa ilmatilassa.

6.4. Valvomaton ilmatila

Suomen ilmatila koostuu lentopintaan 95 (noin 
2 900 m) asti pääosin valvomattomasta ”avoi-
mesta” ilmatilasta, jossa ei ole mitään pysyvästi 
aktiivista aluetta tai vyöhykettä. Tämä pätee myös 
Lappiin. Avoin ilmatila perustuu lähtökohtaisesti 
siihen, ettei lennonjohdollisia tarpeita ole. Se sijait-
see lentoasemien ulkopuolella, joten se on valvot-
tua ilmatilaa tärkeämpi malminetsinnän kannalta. 
Lennonjohdon puuttuessa lentosääntöjen noudatta-
minen, etenkin velvollisuus huomioida muu ilmailu, 
korostuu. Toisaalta ilmaliikenne ei ole avoimessa 
ilmatilassa yhtä tiheää.

Valvomatonta ilmatilaa ovat myös lentotiedo- 
tusvyöhykkeet (engl. ”Flight Information Zone”,  
FIZ). Lentotiedotusvyökettä ei ole varsinaisesti mää-
ritelty tätä kirjoitettaessa missään asiakirjassa. Erääs- 
sä kumotussa määräyksessä sillä tarkoitettiin ra– 
joiltaan määrättyä valvotun ilmatilan ulkopuolella 
olevaa osaa, jossa annetaan lentopaikan lentotie-
dotuspalvelua (engl. ”Aerodrome Flight Information 
Service”, AFIS).241 Lentotiedotusvyöhykkeillä ja 
kiitoteiden tai helikopterilentopaikkojen lähei-
syydessä UAV-lentotoiminnassa edellytetään UAV-
määräyksen mukaisten vaatimusten noudattamista.

Lentotiedotusvyöhykkeet on perustettu niiden  
lentopaikkojen yhteyteen, joiden operaatiomää-
rät eivät edellytä valvotun ilmatilan mukaista 
lennonjohtopalvelua.242 Lapissa näitä ovat Kitti- 
län ja Ivalon lentoasemat, jotka ovat lentotiedo- 
tusvyöhykkeitä lennonjohdon toiminta-aikojen 
ulkopuolella. Lisäksi on mainittava Enontekiön 

lentoasema (EFET), joka on aina valvomatonta 
FIZ-vyöhykettä.

Lentotiedotusvyöhykkeet ovat valvomatto-
man ilmatilan vastine lähi- ja lähestymisalueille. 
Vyöhykkeet jaetaan alempaan ja ylempään (lower/
upper FIZ). Alemmat vyöhykkeet vastaavat sijain-
niltaan ja olemukseltaan valvotun ilmatilan lähi-
alueita, eli niiden korkeus on maan pinnasta 2 000 
jalkaan (noin 600 metriin). Ylempien vastine on 
lähestymisalue, eli ne sijaitsevat 2 000 jalan ja len-
topinnan 95 välimaastossa (noin 600 ja 2 900 metrin 
välissä).243 

Sekä avoin valvomaton ilmatila että FIZ:t koos-
tuvat ilmatilan luokasta G, joka ei aseta juurikaan 
lennonjohdollisia vaatimuksia. Siinä lennot saavat 
pyynnöstä (lentopaikan tai yleistä) lentotiedotus-
palvelua eikä lennonjohtoselvitystä vaadita. IFR-
lennoilla on kyettävä muodostamaan ilma-aluksen 
ja maa-aseman välinen puheviestintäyhteys, mutta 
VFR-lennoilta tätä ei vaadita. Kaikilla lennoilla 
nopeusrajoitus on 250 solmua mittarinopeutta alle 
3 050 metrin korkeudessa keskimääräisen meren-
pinnan yläpuolella. Toimivaltainen viranomainen 
voi tosin näilläkin alueilla hyväksyä poikkeuksia 
sellaisten ilma-alustyyppien nopeusrajoitukseen, 
jotka eivät teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä 
syistä voi ylläpitää mainittua nopeutta.244 UAV:iden 
lennättäminen FIZ-alueilla on sallittua vain jäljem-
pänä kuvattujen rajojen puitteissa. Rajojen ylit-
täminen edellyttää, että lennätyksestä sovitaan 
ennakkoon ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa.
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6.5. Viestintäalueet

245 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 1 kohdan 106 alakohta ja SERA.6005, a) kohta. Ks. myös 
ilmailumääräys OPS M1-17, 1 luku.

246 Ibid., 2 luku.
247 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 2 artiklan 1 kohdan 136 alakohta ja SERA.6005, b) kohta.
248 Ilmailumääräys OPS M1-31, 2 luku.
249 Ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 1 momentti. Ks. myös valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 1 

§:n 2 momentti, jonka mukaan kieltoja tai rajoituksia ei sovelleta ”rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja il-
mailuviranomaisiin eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitaviin viranomaisiin tai heidän 
määräämiinsä silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii len-
tämistä tämän asetuksen mukaisilla ilmailulta rajoitetuilla alueilla”.

Valtaosassa FRA:n alapuolisessa ilmatilassa ei 
ilma-aluksilta lähtökohtaisesti edellytetä mitään 
viestilaitteita – vaikka toki edellä mainitulla tavalla 
IFR-lentotoiminta edellyttää aina puheyhtey-
den muodostamista lennonjohtoon. Varsinaisia 
viestintäalueita ovat radio- ja transponderivyö-
hykkeet (engl. ”Radio Mandatory Zone”, RMZ ja 
”Transponder Mandatory Zone”, TMZ). Nämä 
vyöhykkeet sijaitsevat pääosin lentoasemien lähei-
syydessä ja muualla kaupallisen lentoliikenteen 
korkeudessa, joten ne palvelevat lennonjohdon 
tarpeita.

Radiovyöhykkeellä tarkoitetaan rajoiltaan 
määrättyä ilmatilaa, jossa ilma-aluksessa on 
oltava radiolaite ja jossa sen käyttö on pakollista. 
Vyöhykkeelllä on kuunneltava jatkuvasti asian-
mukaisella yhteydenpitokanavalla tapahtuvaa 
puheviestintää ja muodostettava tarvittaessa kak-
sisuuntainen viestintäyhteys – tosin lennonvarmis-
tuspalvelun tarjoaja voi tehdä poikkeuksen näistä 
vaatimuksista tietyssä ilmatilassa. Ennen saapu-
mista RMZ:lle ilma-aluksen ohjaajan on lähetettävä 
avauskutsu, joka sisältää kutsun kohteena olevan 
aseman nimen, kutsumerkin, ilma-alustyypin, 
sijainnin, lentopinnan, lennon aikomukset ja muut 
toimivaltaisen viranomaisen määräämät tiedot.245

Trafi on Suomessa määrännyt pysyviksi radio-
vyöhykkeiksi lentopaikan lähi- ja lähestymisalu-
eet sekä lennonjohtoalueet silloin, kun ne ovat 
osa ilmatilaluokkaa G, lentopaikan lentotiedo-
tusvyöhykkeet ja EFHK CTR SOUTH:n alapuolisen 
ilmatilan.246 Määräys on ensimmäiseltä osaltaan 
erikoinen, sillä ainakin lähialueet ovat jo määri-

telmältään valvottua ilmatilaa eli ilmatilaa, jossa 
annetaan lennonjohtopalvelua: ne ovat siis luokkaa 
C tai D, eivät luokkaa G, jossa palvelua ei anneta. 
Tarkoituksena lienee ollut varmistaa, että myös 
lennonjohdon toiminta-aikojen ulkopuolella mai-
nituilla alueilla on käytettävä radiota.

Transponderivyöhykkeellä ilma-aluksessa on 
oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi, 
jonka käyttö on pakollista. Tarkemmin sanoen 
edellytetään SSR-toisiotutkavastainta, joka toi-
mii A- ja C-moodissa tai S-moodissa. Tästäkin 
vaatimuksesta lennonvarmistuspalvelun tarjo-
aja voi tehdä poikkeuksen tietyssä ilmatilassa.247 
Transponderivyöhykkeeksi on nimetty koko len-
totiedotusalue lentopinnalla 95 ja sen yläpuolella. 
Tämän ohella voimassa olevat transponderivyö-
hykkeet koskevat ainoastaan Helsinki-Vantaan ja 
Jyväskylän lentoaseman alueita sekä Kirkkoniemen 
(Kirkenes) lähestymisaluetta.248

Kevyiden miehittämättömien ilma-alusten osalta 
voidaan viitata jo aiemmin esitettyihin huomioihin. 
Tässä raportissa tutkitut käyttötarkoitukset kohdis-
tuvat tavanomaisesti valvomattomaan ilmatilaan 
lentoasemien ulkopuolella, jolloin niiltä ei edel-
lytetä mitään viestilaitteita – lukuun ottamatta 
laitetta, joka tarvitaan kauko-ohjaajan ja tähystä-
jän väliseen viestintään. Jos kuitenkin toimitaan 
poikkeuksellisesti RMZ-alueilla, on noudatettava 
jäljempänä esitettyjä UAV-määräyksen rajoituk-
sia. Jos määräyksen asettamat rajoitukset ylitetään 
toimittaessa RMZ-alueilla tai TMZ-alueilla, on toi-
minnasta sovittava ennakkoon ilmaliikennepalve-
lun tarjoajan kanssa.

6.6. Tärkeiden etujen suojaamiseksi perustetut alueet

6.6.1. Kieltoalueet

Koko Suomen ilmatila on avoin sellaisille ilma-
aluksille, joilla on oikeus ilmailuun Suomen alu-
eella – kunhan ne vain noudattavat lakia, erityisesti 
lentosääntöjä. Poikkeuksena tästä lähtökohdasta 
voidaan tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella 

ilmailua rajoittaa tai kieltää se kokonaan. Perusteina 
pysyvälle kieltämiselle tai rajoittamiselle ovat val-
tion johtaminen, maanpuolustus, rajavalvonta, 
pelastustehtävät, varautuminen tai ympäristön 
suojelu.249 Näiden etujen puolustamiseksi on perus-
tettu kielto- ja rajoitusalueita, suojavyöhykkeitä, 
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ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke ja teollisuuden 
suoja-alueita.

Kielto tai rajoitus voi tulla kyseeseen esimer-
kiksi ydinvoimaloiden ja eräiden sotilastukikohtien 
läheisyydessä. Tavoitteena on suojata kohteita lait-
tomilta teoilta sekä mahdollisten ilmailuonnetto-
muuksien tai vaaratilanteiden seurauksilta. Myös 
valtion johtamiseen liittyvien kohteiden, kuten 
tasavallan presidentin asuin- ja työtilojen, valtio-
neuvoston linnan, ministeriöiden tai eduskuntata-
lon yläpuolista ilmailua voidaan turvallisuussyistä 
tarvittaessa rajoittaa.250

Kieltoalueella (P-alue, engl. ”prohibited area”) 
tarkoitetaan Suomen maa-alueen tai aluevesien 
yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan 
osaa, jossa ilmailu on kielletty. Kielto ei ole ehdo-
ton, sillä Trafi voi erityisistä syistä myöntää luvan 
ilmailuun kieltoalueella kuultuaan asianomaista 
viranomaistahoa. Lisäksi ilmailu on sallittu kielto-
alueella, jos se nimenomaisesti liittyy sillä sijait-
sevan laitoksen huoltoon tai muuhun toimintaan 
ja käyttöön.251

Suomessa kieltoalueita on perustettu ainoastaan 
muutama, ja ne kaikki sijaitsevat maan eteläosissa. 
Alueet ilmenevät tämän raportin liitteistä. 
Niistä tärkeimmät ovat Loviisan ja Olkiluodon 
ydinvoimaloiden sekä Hanhikivenniemen tulevan 
ydinvoimalan (EFP20, EFP25 ja EFP55, jotka ulottuvat 
maan tai veden pinnasta 6 500 jalkaan eli noin 
2 000 metriin) sekä Kilpilahden öljynjalostamon 
yläpuolella (EFP30, joka ulottuu maan tai veden 
pinnasta 1 300 jalkaan eli noin 400 metriin). 
Myös Meilahden, Munkkiniemen, Luonnonmaan 
ja Kruununhaan yläpuolelle (EFP35–EFP50, jotka 
ulottuvat maan tai veden pinnasta 500 jalkaan 
eli noin 150 metriin) on perustettu kieltoalueet.252 
Jälkimmäiset alueet ovat uudempia, ja niiden 
tavoitteena on suojata kamerakoptereilta tärkeitä 
valtiollisia kohteita, kuten presidentin asuntoa, 
Kesärantaa ja Kultarantaa sekä valtion vierastaloa.253

250 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 32.
251 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 2 §:n 1 kohta sekä 4 §:n 2 ja 3 momentit. Ks. myös 

Annex 11: Air Traffic Services, 1 luku, s. 10.
252 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (614/2015), 4 §:n 1 

momentti ja 1 liite. Ks. myös AIP Suomi, ENR 5.1. Kieltoalueet ilmenevät tämän raportin liitteestä 2.
253 Ks. Helsingin ja Naantalin uudet P-lentokieltoalueet suojaavat valtiollisia toimijoita kamerakoptereilta.
254 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 2 §:n 3 kohta ja 5 §:n 1 ja 3 momentit. Ks. myös AIP 

Suomi, ENR 5.1; Annex 11: Air Traffic Services, 1 luku, s. 10.
255 Puolustusvoimien ohje luvan hakemisesta ilmailulta rajoitetulle alueelle lentämiselle.
256 Kolmantena ryhmänä mainitut tilapäiset rajoitusalueet on käsitelty jäljempänä.
257 Ibid., s. 2.
258 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 5 §:n 1 ja 2 momentit. Ilmatilan hallintayksikön toi-

mintaan osallistuvat sekä siviili- että sotilastoimijat mukaan lukien Finavia. Ks. ASM-Toimintakäsikirja, 5–8 luvut.
259 Puolustusvoimien ohje luvan hakemisesta ilmailulta rajoitetulle alueelle lentämiselle, s. 2.

6.6.2. Pysyvät rajoitusalueet

Rajoitusalue (R-alue, engl. ”restricted area”) viittaa 
Suomen maa-alueen tai sen aluevesien yläpuolella 
olevaan rajoiltaan määrättyyn ilmatilan osaan, jossa 
ilmailu on sallittu vain tietyllä luvalla tai tiettyjen 
erityisehtojen mukaisesti. Ilmailu R-alueella voi 
olla rajoitettu jatkuvasti tai vain silloin, kun alue 
on aktivoitu ASM-käsikirjan mukaisesti ja ilmailu-
tiedotuspalveluntarjoaja (Finavia) on julkaissut siitä 
tiedon ilmailutiedotusjärjestelmässä.254 Alueiden 
pysyvyys ilmenee Puolustusvoimien (PV) ohjeesta.255

Rajoitusalueet on jaettu kolmeen ryhmään.256 
Pysyvästi voimassa olevat R-alueet (EFR10–
EFR54 ja EFR100) ovat aina aktiivisia ja sijaitsevat 
maanpuolustuksen ja aluevalvonnan kannalta 
merkittävien sotilaskohteiden yläpuolella. Pysyvät 
tilapäisesti käytössä olevat R-alueet (EFR56–
EFR117) ovat ampuma-alueita, jotka käyttäjä aktivoi 
erillisellä ilmailutiedotusjulkaisulla (NOTAM:illa).257 
Suojattavat intressit liittyvät aluevalvontaan, 
maanpuolustukseen ja varautumiseen.

Luvan lentotoimintaan pysyvästi voimassa olevilla 
ja pysyvästi tilapäisesti käytössä olevilla R-alueilla 
myöntää ja erityisehdot asettaa Puolustusvoimat, 
joskin itäisen rajoitusalueen osalta on kuultava 
myös Rajavartiolaitosta. Puolustusvoimien on 
annettava myönnetyt luvat ja asetetut erityis–
ehdot tiedoksi ilmaliikennepalveluntarjoajalle 
(Finavia) ja ilmatilan hallintayksikölle (engl. 
”Airspace Management Cell”, AMC).258 Jos alue 
on aktiivinen, myönnetään lupa lentämiseen 
vain erityistapauksissa, kun lentotoiminta liittyy 
Puolustusvoimien toimintaan ja siitä on sovittu 
PV:n kanssa. Kyseeseen voi esimerkiksi tulla 
maalilennokki- tai pelastustoiminta. Jos alue ei 
ole aktiivinen, ei lupaa tarvita.259

Rajoitusalueiden alaraja on miltei aina maan- 
tai merenpinta, joten ne on huomioitava myös 
UAV:ita lennätettäessä. Alueet, joita on huo-



48

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 228 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 228, 2017
Mikko Huttunen

mattava määrä kautta maan, ilmenevät tämän 
raportin liitteistä. Lapissa sijaitsevat Hukkakeron 
(EFR68, yläraja 18 000 jalkaa eli noin 6 000 m), 
Rovajärven (EFR92A–EFR92E, yläraja rajoittama-
ton) ja Kyläjärven (EFR115–EFR116, yläraja 14 800 
jalkaa eli noin 5 200 m) alueet. Myös itärajalla 
sijaitsee kapeahko rajoitusalue EFR100, jonka ylä-
raja on rajoittamaton.260 Alueista merkittävin lienee 
Rovajärven ampuma-alue, jolla suoritetaan muun 
muassa tykistön ja ilmatorjunnan kovapanosam-
muntoja. Kaikki rajoitusalueet ilmenevät tämän 
raportin liitteistä.

6.6.3. Muut

Kielto- ja rajoitusalueiden ohella maanpuolus-
tuksen ja muiden tärkeiden intressien suojaami-
seksi on Suomessa perustettu (ilmapuolustuksen) 
tunnistusvyöhyke ja teollisuuden suoja-alueita. 
Tunnistusvyöhyke (engl. ”Air Defence Identification 
Zone”, ADIZ) tarkoittaa valtakunnan raja-alueilla 
sijaitsevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, joka 
on määritelty ilmapuolustuksen tarpeisiin. Jos vyö-
hykkeellä aikoo suorittaa ei-aikataulunmukaisen 
lennon,261 on esitettävä lentosuunnitelma asian-
omaiselle ilmaliikennepalvelujen tarjoajalle tuntia 

260 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (614/2015), 5 §:n  
1 momentti ja 2 liite. Ks. myös AIP Suomi, ENR 6.3.

261 Ilmaus on kansainvälistä perua ja viittaa lentoihin, jotka eivät perustu säännöllisiin, systemaattisiin reitteihin 
(reittilentoihin). Ei-aikataulunmukaiseksi liikenteeksi on tavanomaisesti katsottu muun muassa charter-liiken-
ne, tarveperusteiset rahtilennot ja yleisilmailu. Myös UAV-lentotoiminta lukeutunee toistaiseksi poikkeuksetta  
ei-aikataulunmukaiseen liikenteeseen. Ks. yleisesti kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, 5 artikla; ICAO  
Assembly Resolution A2-18.

262 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 2 §:n 6 kohta. 
263 Ks. AIP Suomi, ENR 6.1.
264 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 6 §.
265 Ibid., 2 §:n 1 momentin 5 kohta.
266 Ibid., 7 §.
267 Ks. ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 2 momentti.
268 Ilmailumääräys OPS M1-28, 1.2 ja 2.2 kohdat.
269 ASM-toimintakäsikirja, 3.10 kohta.

ennen lentoa. Jos tämä ei ole mahdollista, on suun-
nitelma esitettävä ilmaliikennepalveluyksikölle 
tuntia ennen vyöhykkeelle saapumista.262

Tunnistusvyöhyke myötäilee pääpiirteissään 
Suomen itärajalla sijaitsevaa pysyvää vaara-aluetta, 
joka ilmenee tämän raportin liitteistä. Täsmällisesti 
se on merkitty ilmailun reittisuunnistuskarttaan,263 
jota kokonsa vuoksi ei tässä raportissa voida tyy-
dyttävästi esittää. Vyöhykkeen alarajana on maan- 
tai merenpinta, ja sen yläraja on rajoittamaton 
(määrittämätön).264

Teollisuuden suoja-alueella tarkoitetaan rajoil-
taan määrättyä ilmatilaa, jonka alla olevalla teolli-
suusalueella tapahtuvasta toiminnasta voi aiheutua 
haittaa tai vaaraa lennolla oleville ilma-aluksille.265 
Alueen tarkoituksena on, että sillä sijaitsevien 
teollisuuslaitosten ja niiden ympäristön sekä sen 
yläpuolella lentävien ilma-alusten turvallisuus 
voitaisiin varmistaa. Alueella lentäminen ei ole 
kielletty, mutta sillä tulisi noudattaa suositeltuja 
minimilentokorkeuksia, mikä estää valtaosan UAV-
toiminnasta. Tätä kirjoitettaessa voimassa tosin on 
ainoastaan yksi teollisuuden suoja-alue, joka sijait-
see Naantalissa.266 Siispä kyseinen aluetyyppi ei ole 
tärkeä tässä raportissa tutkittujen käyttötarkoitus-
ten kannalta.

6.7. Vaara-alueet

Vaara-alueet (D-alue, engl. ”danger area”) ovat 
alueita, joilla vaihtelevasti määräaikoina saate-
taan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden 
vaarantavaa toimintaa.267 Ilmailumääräyksessä OPS 
M1-28 (tästä eteenpäin myös ”vaara-aluemääräys”) 
liitteineen on osoitettu pääasialliset vaara-alueet, 
kun taas niillä lentämisestä säädetään yksinomaan 
ASM-toimintakäsikirjassa. Trafi voi myös oma-aloit-
teisesti tai hakemuksesta perustaa vaara-alueen 
omalla päätöksellään.268 Myös tilapäinen vaara-alue 

(TEMPO-D) voidaan jäljempänä kuvatulla tavalla 
perustaa.

Vaara-alueilla saa lentää ilma-aluksen päällikön 
harkinnan mukaan:269 ne ovat ”pehmeäreunaisia”. 
Aiemmin tämä ei ollut mahdollista, vaan aktiiviselle 
vaara-alueelle ei saanut lentää. Muutos toteutettiin 
ilmailulain esitöiden mukaan kansainvälisen käy-
tännön noudattamiseksi, etenkin edellä mainitun 
pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilaloh-
kon sääntöjen harmonisoimiseksi. Lisäksi haluttiin 
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parantaa UAV:iden toimintaedellytyksiä.270 UAV:n 
lennättäminen vaara-alueella vaatinee toki edelleen 
muun ilmailun korostettua huomioimista. Päällikön 
tulee selvittää, minkälaista toimintaa vaara-alueella 
on, ja tarvittaessa koordinoida lentonsa vaarallista 
toimintaa harjoittavan tahon kanssa.271

Vaara-alueiden aktivointi ja tämän purkaminen 
perustuvat ilmoitukseen: ilma-alusten lentotur-
vallisuuden vaarantavan toiminnan alkamisesta ja 
loppumisesta on ilmoitettava aluelennonjohdolle.272 
Aktivointi tapahtuu ASM-käsikirjan mukaisesti, ja 
se on purettava välittömästi, kun aktivoinnin tarve 
päättyy. Jos ilmaliikenteelle vaarallinen toiminta 
keskeytyy, voi lennonjohto selvittää valvotussa 
ilmatilassa johdetun lennon aktiiviseksi ilmoitetun 
vaara-alueen läpi.273

270 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 32.
271 Ks. ASM-toimintakäsikirja, 3.10 kohta (”ohjaajan tulee tiedostaa alueelle lentämisestä aiheutuvat riskit”).
272 Ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 2 momentti.
273 ASM-toimintakäsikirja, 3.10 kohta. Ks. myös 8 luku.
274 AIP Suomi, ENR 5.1.
275 Ilmailumääräys OPS M1-28, 2 luku ja 1 liite.
276 Ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 3 momentti. Oikeudesta puuttua ilma-aluksen kulkuun välitöntä puuttumista edellyt-

tävissä tapauksissa säädetään lain 167 §:ssä.
277 AIP Suomi, ENR 5.1; ASM-toimintakäsikirja, 3.11 kohta.
278 Puolustusvoimien ohje luvan hakemisesta ilmailulta rajoitetulle alueelle lentämiselle, s. 2.
279 ASM-toimintakäsikirja, 3.11 ja 7.1.2 kohdat; ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 4 ja 5 momentit.
280 ASM-toimintakäsikirja, 7.1.2 kohta.
281 Ks. ilmailulaki (864/2014), 11 §:n 2 momentti.
282 ASM-toimintakäsikirja, 3.10.2 kohta.

Vaara-aluemääräyksen mukaiset vaara-alueet 
ilmenevät tämän raportin liitteistä; muut julkais-
taan NOTAM:illa tai AIP-lisäyksellä.274 Ajantasainen 
tilanne ilmenee ilmatilan käyttösuunnitelmasta 
(AUP tai UUP). UAV-MEMO-hankkeen kannalta 
asiaankuuluvia ovat Kyläjärven (EFD115–EFD116, 
yläraja 14 800 jalkaa eli noin 4 500 m), Kerttuvaaran 
(EFD117, yläraja 800 jalkaa eli noin 4 500 m), 
Pudasjärven (EFD119A–EFD119B, yläraja lentopinta 
195 eli noin 5 900 m) ja mahdollisesti myös itärajan 
(EFD100, yläraja 1 000 jalkaa eli noin 300 m) ylä-
puolella olevat vaara-alueet. Alueiden alaraja on 
maan- tai merenpinta, joten ne tulee huomioida 
UAV-lentotoiminnassa. Itärajan yläpuolella oleva 
vaara-alue on pysyvästi aktivoitu.275

6.8. Tilapäiset alueet eli ilmatilavaraukset

6.8.1. Tilapäiset rajoitus- ja vaara-alueet

Ilmailulain yleissäännöksen mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi perustaa tilapäisiä, enintään 
kahden viikon kestäviä alueita, joilla ilmailu on joko 
rajoitettu tai kielletty kokonaan. Syitä perustami-
seen voivat olla lentoturvallisuus, maanpuolustus, 
aluevalvonta, poliisitoiminta, pelastustehtävät, 
turvallisuustutkinta, yleinen järjestys ja turvalli-
suus tai rajaturvallisuuden ylläpitäminen – eli siis 
miltei mikä tahansa ilmailuun liittyvä asia. Syyn on 
kuitenkin oltava välttämätön, joten kynnys alueen 
rajaamiseksi on asetettu melko korkealle.276

Joissain tapauksissa miehittämättömien ilma-
alusten yksityinen siviilikäyttö voi täyttää mainitut 
edellytykset. Tällöin voidaan perustaa tilapäinen 
rajoitusalue (TEMPO-R), joka julkaistaan AIP-
lisäyksellä tai NOTAM:illa.277 Näillä alueilla len-
tämiseen tarvitaan lupa alueen perustajalta tai 
tosiasialliselta käyttäjältä.278 Alueen perustamisessa 
noudatetaan lähtökohtaisesti ASM-käsikirjasta 

ilmenevää melko raskasta menettelyä; häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa ilmatilan hallintayksikkö 
(AMC) voi kuitenkin itsenäisesti poiketa tavanomai-
sesta prosessista.279 Esitykset tulee toimittaa Trafille 
viimeistään kahdeksan viikkoa ennen toiminnan 
suunniteltua aloitusta.280

Jos taas UAV-toiminta vain merkitsee, että 
vaihtelevasti määräaikoina muiden ilma-alusten 
lentoturvallisuus voi vaarantua, voidaan perustaa 
tilapäinen vaara-alue (TEMPO-D).281 ASM-käsikirja 
antaakin miehittämättömän ilmailun yhtenä esi-
merkkinä TEMPO-D:n perustamisen syistä. Muina 
syinä mainitaan yleis- ja harrasteilmailun tarpeet. 
On huomattava, että TEMPO-D-alueelle, kuten 
pysyvälle vaara-alueelle, voivat lentää muutkin 
ilma-alukset päällikön harkinnan mukaan. Tämän 
vuoksi UAV:n käyttäjän on luovutettava yhteys-
tietonsa varauksesta tehtävää NOTAM-julkaisua 
varten. Mainittakoon myös, että AMC:lla on oikeus 
keskeyttää UAV-toiminta, jos lentoturvallisuus tai 
lentoliikenteen sujuvuus sitä edellyttää.282
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Vaikka TEMPO-D:n perustamisen kynnys on mata-
lampi kuin TEMPO-R:n, noudatetaan perustami-
sessa lähtökohtaisesti samaa menettelyä. Kuitenkin 
ASM-käsikirja sallii myös AMC:n itsenäisesti poi-
keta TEMPO-D:llä tavanomaisesta prosessista, jos 
ilmatilavarauksen on tarkoitus kestää enintään 
kaksi viikkoa. Suunnitelmallinen varaus, josta 
tiedotetaan 2–8 viikkoa ennen aloitusta, voidaan 
myöntää esimerkiksi, jos kyse on yhteiskunnalli-
sesti hyödyllisestä testaus- ja tutkimustoiminnasta. 

283 Ibid., 3.10.2 ja 7.1.2 kohdat. Suunnitelmallista varauksista pyritään julkaisemaan ilmailukäsikirjan lisäys (AIP SUP) 
ja akuuteista NOTAM-tiedote. Mainittakoon, että jos AMC ei kykene sovittamaan esitettyä ilmatilavarausta muuhun 
ilmatilaan tai ilmaliikenteeseen, siirtyy asian käsittely Trafille.

284 Ibid., 7.1.2 kohta.
285 Ks. AIP Suomi, ENR 5.2; ASM-toimintakäsikirja, ”Määritelmät”. Määritelmä sisältyi aiemmin myös aluerajoitusasetuk-

seen. Ks. valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (1374/2009), 2 §:n 1 momentin 7 kohta.
286 Puolustusvoimien varaamaa, kansainvälisen merialueen yläpuolella sijaitsevaa TRA:ta käsitellään kuten jäljempänä 

esiteltävää TSA-aluetta. Ks. ASM-toimintakäsikirja, 3.6 kohta.

Akuutti varaus, josta tiedotetaan alle kaksi viikkoa 
ennen aloitusta, voidaan myöntää vain akuutin tar-
peen vuoksi.283 Testaus- ja tutkimustoimintana voi 
tulla kyseeseen malminetsintä: tällainen varaus 
tehtiin ainakin kerran UAV-MEMO-hankkeen 
aikana. Sen sijaan akuuttia varausta näihin tarkoi-
tuksiin tuskin myönnetään. Tilapäisten alueiden 
perustamismenettely on kuvattu ASM-käsikirjassa 
seuraavasti:

Kaavio 5.284

6.8.2. Tilapäiset ja paikalliset ilmatilavaraus- 
alueet sekä länsirajan erityisalueet

Tilapäinen ilmatilavarausalue (engl. ”Temporary 
Reserved Area”, TRA) on rajoiltaan määrätty ilma-
tilan osa, joka voidaan varata tietyn käyttäjäryhmän 
– myös siviilitoimijoiden – toimintaa varten tietyksi 
ajanjaksoksi. Yksinomaiseen käyttöön varaaminen 
ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä varaajien ohella 
muutkin ilmatilan käyttäjät voivat lentää alueelle. 
Tähän tosin edellytetään lennonjohdon selvitystä.285

TRA-alueiden potentiaaliset sijainnit ilmenevät 
tämän raportin liitteistä ja voimassa olevat sijain-
nit ilmatilan käyttösuunnitelmasta tai sen päivi-
tyksestä. Ne sijaitsevat etupäässä lentoasemien ja 
merialueiden yläpuolella.286 TRA:ita voidaan varata 
UAV-lentotoimintaan vain erityiskalustoa käytet-
täessä, koska useimpien alueiden alaraja sijait-
see vähintään satojen metrien korkeudessa. Joka 
tapauksessa varaamisen kynnys olisi varsin kor-
kea alueiden aktiivisen muun lentoliikenteen ja 
Puolustusvoimien harjoitusten vuoksi. Toisaalta on 

 

 

7 ILMATILAN HALLINNAN ESITAKTINEN TASO 
 
Ilmatilan hallinnan esitaktisella tasolla toteutetaan ilmatilan hallinnan strategisen tasolla 
määritettyä ilmatilan käytön politiikkaa ja ASM-toimintakäsikirjassa kuvattuja 
prosesseja. 

7.1 Ilmatilankäytön suunnittelu 

7.1.1 Ilmatilankäytön vuosisuunnittelu 

Hyväksytyt toimijat (Approved Agency, AA) lähettävät seuraavan vuoden ilmatilan 
käyttösuunnitelman Liikenteen turvallisuusvirastolle ja AMC:lle 31.10. mennessä. 
Ilmatilan käyttösuunnitelmiin perustuen AMC kutsuu ilmatilankäyttäjät ja siviili- ja 
sotilasilmailuviranomaiset koordinaatiokokoukseen 14.11. mennessä seuraavan 
kalenterivuoden tapahtumien laajuuden ja koordinaatiotarpeen määrittelemiseksi. 
Ilmatilankäyttäjät ovat velvollisia päivittämään vuosisuunnitelmaa. Tämä vaatimus ei 
kuitenkaan vapauta ilmatilankäyttäjiä erillisten ilmatilankäyttöesitysten laatimisesta. 

7.1.2 Tilapäiset ilmatilavaraukset 

Tilapäiset ilmatilavaraukset edellyttävät pääsääntöisesti karttamateriaalin julkaisua tai 
niillä voi olla merkittävä vaikutus muuhun ilmaliikenteeseen tai ilmatilan käytön 
etuoikeuksiin nähden, joten ne vaativat AIP Supplement julkaisun. Esitykset tulee 
toimittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään 8 viikkoa ennen toiminnan 
suunniteltua aloitusta alla olevan kaavion 2 -mukaisesti. Esitetyt ajat ovat minimiaikoja. 

  

 

Kaavio 2 
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syytä panna merkille, että alueiden alapuolella len-
täminen on sallittua, jolloin toiminnassa voidaan 
noudattaa tavanomaisia, avoimessa ilmatilassa len-
tämistä koskevia lentosääntöjä.

Paikallisen ilmatilavarausalueen (engl. ”Local 
TRA”) käsitettä ei ole erikseen määritelty missään 
virallislähteessä. Ne ovat käytännössä lentoase-
mien läheisyydessä sijaitsevia TRA-alueita, joita 
voidaan varata harjoituslentoihin. Joitain Local 
TRA -alueita voitaisiin ainakin teoriassa varata 
UAV-lentotoimintaan, koska niiden alarajaksi on 
asetettu maan- tai vedenpinta. Kuitenkin on huo-
mattava, ettei UAV:illa vielä useimmiten ole kykyä 
toimia valvotussa ilmatilassa vaarantamatta muuta 
lentoliikennettä. Samoin tässä raportissa tutkitut 
käyttötarkoitukset harvoin sijoittuvat lentoasemien 
läheisyyteen.

TRA-alueiden yhteydessä voidaan mainita Suo–
men ja Ruotsin välille perustetut lentotiedotus– 
alueiden rajojen yli tapahtuvan ilmatilan käytön 
alueet (engl. ”Cross Border Area”, CBA). Näitä alu-
eita käsitellään TRA-alueina, mutta ne voidaan 
varata ainoastaan Suomen tai Ruotsin ilmavoimien 
erityiseen tai yhteiseen lentoharjoitustoimintaan. 
Alueiden aktivointi julkaistaan NOTAM:illa.287 
Alueiden sijainti ilmenee reittisuunnistuskartasta 
ja niiden aktivointi AUP:stä tai UUP:stä.

6.8.3. Tilapäiset erillisvarausalueet

Tässä yhteydessä on myös tuotava esille tilapäiset 
erillisvarausalueet (engl. ”Temporary Segregated 
Area”, TSA). Nämä ovat määrätyksi ajaksi tietyn 
käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annet-
tuja, rajoiltaan määrättyjä ilmatilan osia, joilla 
toimiminen edellyttää ilmatilan varaamista ASM-

287 AIP Suomi, ENR 5.2.
288 Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 8 §:n 1 momentti.
289 ASM-toimintakäsikirja, ”Määritelmät” ja 3.6 kohta.
290 Ks. myös valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

(614/2015), 3 liite.
291 Ibid., 8 §:n 2 ja 3 momentit.
292 Ilmatilankäytön etuoikeusjärjestys, 5 kohta.
293 Ks. Kenttäohjesääntö – Yleinen osa: Puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet, s. 18.
294 Ks. AIP Suomi, ENR 6.1 ja AD 2.

käsikirjan mukaisesti.288 Kuka tahansa ei kuitenkaan 
voi varata TSA:ita, vaan ne on Suomessa perustettu 
vain sotilasilmailun tarpeisiin: osa on määritelty 
Puolustusvoimien prioriteettialueiksi, ja loput on 
suunniteltu tilapäiseen harjoitustoimintaan.289

Miltei koko Suomen ilmatila on jaettu potentiaa-
lisiin TSA-alueisiin, kuten tämän raportin liitteistä 
ilmenee.290 Tämä ei tietenkään tarkoita, että koko 
ilmatila olisi jatkuvasti rajattu Puolustusvoimien 
käyttöä varten. Kielto koskee ainoastaan kunakin 
aikana varattuja TSA-alueita, joilla saavat lentää 
vain alueen varanneen käyttäjäryhmän eli PV:n 
tietyn osaston jäsenet tai muut toimijat osaston 
määrittämin ehdoin; sama edellytys pätee lennon-
johtoselvitysten antamiseen.291 Sen sijaan lento– 
toiminta varaamattomalla TSA:lla on sallittua kuten 
avoimessa ilmatilassa ylipäätään. Varaukset tie-
dotetaan ilmatilan käyttösuunnitelmassa tai sen 
päivityksessä.

Miehittämättömän lentotoiminnan kannalta 
on tärkeää huomata, etteivät TSA-alueet välttä-
mättä ole aktiivisia UAV:iden lentokorkeudella. 
Poikkeustapauksissa, esimerkiksi ilmapuolustus-
harjoitusten aikana, TSA-alueita voidaan varata 
maanpintaan asti, mutta useimmiten alaraja on 
korkeammalla. Rajoissa noudatetaan kesä- ja tal-
vikausia: toukokuusta syyskuun loppuun alaraja 
on alimmillaan lentopinta 65 eli noin 1 900 met-
riä, muina vuodenaikoina 3 000 jalkaa eli noin 900 
metriä. Poikkeuksia voidaan myöntää ”strategisen 
tason suunnittelu- ja neuvotteluprosessin kautta”292 
eli luultavasti vain valtion tai Puolustusvoimien 
ylimmän johdon päätöksellä.293 UAV:iden käyttö 
malminetsitään ja valvontaan on siten useimmi-
ten mahdollista riippumatta TSA-aluevarauksesta.

6.9. Yhteenveto Lapin ilmatilasta

6.9.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila

Lapin ilmatila ilmenee kaikkine pysyvine ominai-
suuksineen Finavian ilmailukäsikirjassa julkaistusta 

reittisuunnistuskartasta ja lentoasemia koskevista 
liitteistä, etenkin lähestymis- eli VAC-kartoista.294 
On tietysti muistettava, että ilmailukäsikirjaa päi-
vitetään toistuvasti ja että ajankohtaisen tilanne-



52

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 228 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 228, 2017
Mikko Huttunen

tiedon selvittämiseksi on huomioitava myös sen 
lisäykset (AIP SUP), NOTAM:it ja niin edelleen. 
Yleisesti voidaan todeta, että Lapin ilmatila on osa 
Suomen lentotiedotusaluetta. Ilmatila on pääosin 
FL 95 (noin 2 900 m) korkeuteen asti valvomatonta, 
avointa G-luokan ilmatilaa, ja siitä ylöspäin val-
vottua C-luokan ilmatilaa. Avoimessa ilmatilassa 
UAV:iden lennättämisessä tulee noudattaa lento-
sääntöjä ottaen erityisesti huomioon muu ilmailu.

Lentoasemien ympäristössä on valvottua ja 
valvomatonta ilmatilaa. Kemi-Tornion (EFKE) ja 
Rovaniemen (EFRO) lentoasemien ilmatila on jatku-
vasti valvottua, ja niitä ympäröivät pysyvät lähi- ja 
lähestymisalueet. EFKE:n ympäristössä käytetään 
ilmatilaluokkaa D ja EFRO:n ympäristössä C. Kittilän 
(EFKT) ja Ivalon (EFIV) lentoasemat ovat lennon-
johdon toiminta-aikoina valvottua luokkaa D lähi- 
ja lähestymisalueineen ja muuten valvomatonta 
luokkaa G lentotiedotusvyöhykkeineen. Enontekiön 
(EFET) lentoasemaa ympäröi pysyvästi valvomaton 
G-luokan lentotiedotusvyöhyke. UAV:iden lennät-
tämisestä lentoasemien läheisyydessä on säädetty 
UAV-määräyksessä. Määräyksen rajojen ylittämi-
nen edellyttää lennätyksestä sopimista ennakkoon.

Lentopintojen 95 ja 660 välillä (vapaan reiti-
tyksen ilmatila) sekä Pohjois-Lapissa Suomen ja 
Norjan rajaseuduilla on myös valvottua ilmatilaa. 
Käsivarren lennonjohtoalue (HALTI) on Norjan 
lennonjohdon alaisuudessa, samoin pohjoisrajalla 
sijaitseva lennonjohtoalue (MANTO). Nämä alueet 
sijaitsevat niin korkealla, ettei niillä ole tätä kirjoi-
tettaessa merkitystä miehittämättömän lentotoi-
minnan kannalta.

Suomen aluelennonjohdon näkökulmasta 
ilmatila koostuu H- ja J-sektoreista, joilla käytetään 
tätä kirjoitettaessa taajuuksia 124.200 ja 126.100 
MHz. UAV:iden ohjaajien on kuunneltava näitä 
taajuuksia, mikäli lennätys tapahtuu valvotussa 
ilmatilassa tai radiovyöhykkeellä eli lähinnä 
lentoasemien läheisyydessä. Näillä alueilla on myös 
kuunneltava kunkin lentoaseman asianmukaisia 
taajuuksia.295 Transponderin käyttöä ei edellytetä 
Lapin ilmatilassa.

6.9.2. Ilmailulta rajoitetut alueet

Lapin ilmatilassa ei ole kieltoalueita, mutta pysy-
viä rajoitusalueita (R-alueita) on perustettu. 
Rajoitusalueiden alaraja sijaitsee miltei aina 

295 Ks. ibid.

maan- tai merenpinnassa, joten ne on huomioi-
tava myös kevyitä UAV:ita lennätettäessä. Lapin 
R-alueet sijaitsevat Hukkakerolla, Rovajärvellä, 
Kyläjärvellä ja itärajalla. Tarkat sijainnit ilme-
nevät ilmailukäsikirjan kartoista. Alueista mer-
kittävin lienee Rovajärven ampuma-alue, jolla 
suoritetaan muun muassa tykistön ja ilmatorjunnan 
kovapanosammuntoja.

Lapin R-alueet ovat niin sanottuja pysyvästi 
tilapäisiä, joten ilmailu niillä on rajoitettua aino-
astaan, jos ne ovat aktiivisia. Alueet aktivoidaan 
Puolustusvoimien ammuntojen tai sotaharjoitusten 
yhteydessä. Tällöin ilmailu edellyttää PV:n lupaa ja 
käytännössä jonkinlaista liityntää ammuntoihin 
tai harjoitustoimintaan. Aktivoinnista tiedotetaan 
NOTAM:illa, ja sen tulisi myös ilmetä ilmatilan 
käyttösuunnitelmasta. On huomioitava, että sota-
harjoitusalueelle pääsyä on usein rajoitettu riippu-
matta ammunnoista.

Lapin vaara-alueet (D-alueet) sijaitsevat 
Kyläjärven, Kerttuvaaran, Pudasjärven ja itära-
jan yläpuolella. Alueiden alaraja on maan- tai  
merenpinta, joten ne tulee huomioida UAV-lento–
toiminnassa. Alueet ovat pehmeäreunaisia, joten 
niille voi päällikön harkinnan mukaan lentää myös, 
kun ne ovat aktiivisia. Itärajan yläpuolella oleva 
vaara-alue on pysyvästi aktivoitu.

Suomen itärajalla sijaitseva tunnistusvyöhyke 
(ADIZ) ulottuu myös Lappiin. Se myötäilee rajan 
pysyvää vaara-aluetta. Vyöhykkeen alarajana 
on maan- tai merenpinta, ja sen yläraja on 
rajoittamaton – siispä sekin on asiaankuuluva 
miehittämättömän ilmailun kannalta.

Pysyvien alueiden ohella Lapin ilmatilassa 
sijaitsee tilapäisiä alueita, jotka voivat olla aktiivisia 
eli muulta ilmailulta rajoitettuja. UAV:iden 
käyttöä tai yleisilmailua varten voidaan perustaa 
tilapäisiä rajoitus- ja vaara-alueita (TEMPO-R ja 
TEMPO-D). Rajoitusalueen perustamisen kynnys 
on korkeampi. Toisaalta TEMPO-D-alueella voivat 
ilmailla muutkin ilma-alukset; TEMPO-R-alueilla 
lentämiseen tarvitaan lupa alueen perustajalta 
(Trafi) tai tosiasialliselta käyttäjältä. Tilapäisalueet 
julkaistaan AIP-lisäyksellä tai NOTAM:illa, ja 
niiden tulisi ilmetä päiväkohtaisesti myös ilmatilan 
käyttösuunnitelmasta.

Muita tilapäisiä alueita ovat ilmatilavarausalu-
eet (TRA), länsirajalla sijaitsevat CBA-alueet ja 
erillisvarausalueet (TSA). Ilmatilavaraus- ja erillis– 
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varausalueet kattavat suuren osan Lapin ilma-
tilasta, mutta ne eivät ole aktiivisia kovin usein. 
TSA:t eivät käyttötarkoituksensa ja TRA:t eivät 
korkeutensa puolesta valtaosin sovellu UAV:iden  

käyttöön varattaviksi, mutta toisaalta niitä ei (kor-
keutensa takia) UAV:ita lennätettäessä tarvitse 
useimmiten ottaa lainkaan huomioon.

 
7. LENTOTOIMINTA

7.1. Yleistä

296 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 1 artikla ja SERA.2001.
297 Ks. ibid., 2 artiklan 1 kohdan 87, 88, 139 ja 140 alakohdat.
298 Ks. yleisesti esim. Nolan 2011.
299 Ilmailulaki (864/2014), 9 §:n 4 momentti.

Ilma-alusten lentotoiminnalle on ilmailuoikeudessa 
asetettu sekä yleisluontoisia reunaehtoja että hyvin 
täsmällisiä vaatimuksia. Ilma-alukselta edellyte-
tään ensinnäkin oikeutta ilmailuun Suomen alueella 
eli ilmatilassa. Tätä vaatimusta täydentävät lento-
toiminnan laadusta riippuvat lupamenettelyt, joilla 
pyritään varmistamaan, että toimijat täyttävät tur-
vallisuusstandardit. Lisäksi lentoa valmisteltaessa 
ja sitä suoritettaessa on noudatettava asianmukaisia 
lentosääntöjä.

Kansainvälisten lentosääntöjen perustana on 
luonnollisesti Chicagon yleissopimus ja muun 
muassa sen liite Annex 2: Rules of the Air – muutkin 
liitteet sisältävät vähintään epäsuorasti lentämistä 
koskevia vaatimuksia. Jälleen kansainvälisessä 
UAV-toiminnassa tulisi huomioida myös ICAO:n 
Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems. Kuten 
aiemmin on todettu, näitä sääntöjä ja suosituksia 
ei tätä kirjoitettaessa eikä luultavasti tulevaisuu-
dessakaan sovelleta kuin kansainväliseen UAV-
toimintaan. Ne jäävät siten käsittelyn ulkopuolelle.

Normaalisti eurooppalaisessa ilmailussa – 
mukaan lukien raskaat UAV:t – noudatetaan ensin-
näkin EASA-perusasetusta. Lentotoimintaa koskee 
kuitenkin myös oma asetuksensa, komission asetus 
(EU) N:o 965/2012, ja lentopaikoista on säädetty 
erikseen komission asetuksessa (EU) N:o 139/2014. 
Mainittakoon vielä yhteentörmäysten varoittamis-
järjestelmästä (engl. ”Aircraft Collision Avoidance 
System”, ACAS) säädetty komission asetus (EU) N:o 
1332/2011. Kaikkia näitä asetuksia on luettava muu-
toksineen ja liitteineen. Kansalliset lentotoiminnan 
ja lentopaikkojen määräykset sisältyvät määräysko-
koelman GEN- ja AGA-osiin.

Lentosäännöistä noudatetaan EU:n yhteisiä 
lentosääntöjä (engl. ”Standardised European Rules 
of the Air”, SERA), jotka ilmenevät komission täy-

täntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 923/2012. Säännöt 
koskevat lähtökohtaisesti kaikkea ilmaliikennettä 
jäsenvaltioissa, jäsenvaltioista ja jäsenvaltioihin.296 
Yhteisiä lentosääntöjä on täsmennetty ilmailulaissa 
ja ilmailumääräyksessä OPS M1-1 (Suomessa sovellet-
tavat lentosäännöt) sekä lukuisissa erityisemmissä 
OPS-osaan sisältyvissä määräyksissä.

Lentosääntöjen lähtökohtana on lupaperus-
teisuus ja korkea turvallisuustaso. Ne myös erot-
televat toisistaan näkö- ja mittarilentosäännöt 
(engl. ”Visual Flight Rules”, VFR ja ”Instrumental 
Flight Rules”, IFR).297 Näkölentosääntöjä noudate-
taan, kun lennetään lentäjän tai ohjaajan näköha-
vaintojen perusteella (engl. ”visual navigation”). 
Mittarilentosääntöjä sen sijaan noudatetaan, kun 
lento tapahtuu ilma-aluksen mittareihin, kuten 
keinohorisonttiin sekä korkeus- ja nopeusmitta-
reihin, tukeutuen (engl. ”instrument flying”).298

Suomessa sovelletaan kevyisiinkin UAV:ihin 
lähtökohtaisesti SERA-lentosääntöjä. Sääntöjen 
soveltamisala ei nimittäin perustu EASA:n perus-
asetukseen (150 kg:n raja), eikä niissä ole mitään 
UAV:ita rajattu pois. Sääntöjen soveltamista rajoit-
taa kuitenkin se, että UAV:iden toimintaympäristö 
on ilmailumääräyksessä OPS M1-32 osoitettu ilmati-
laan, jossa muut ilma-alukset eivät saa toimia.

Ratkaisu perustuu ilmailulakiin, joka sallii 
UAV:iden poiketa lentosäännöistä alueilla, jotka on 
joko kielletty muulta ilmailulta tai erotettu UAV:n 
lennättämistä varten.299 UAV:t saavat siis poiketa 
säännöistä, sillä ne toimivat useimmiten siellä, 
missä muut ilma-alukset eivät lennä. Jos toiminta 
edellyttäisi lentämistä muun ilmailun seassa, on 
UAV:ille erotettava alue lennättämistä varten tai 
muuten saatava toiminnalle viranomaisten lupa. 

Toimintaan sovellettavat lentosäännöt siten 
ilmenevätkin lähinnä ilmailulaista ja UAV-
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määräyksestä. Ne asettavat yleiset, kaikkea UAV-
lentotoimintaa koskevat säännöt, joista voidaan 
poiketa jäljempänä tarkemmin käsiteltävissä tilan-
teissa. Tässä raportissa keskitytään juuri näihin 
sääntöihin, koska tutkittavissa sovellutuksissa nou-
datetaan niitä pääasiallisesti. SERA-lentosääntöihin 
on toisinaan viitattu informatiivisesti.

Raportissa tutkittujen käyttötarkoitusten 
vuoksi huomiotta jätetään ne määräykset, jotka 

300 Ks. ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.15 kohta.
301 Ibid., 1 luku. Ks. myös ibid., perustelumuistio (2016), s. 4. (”Sisätilaksi katsottaisiin – – tila, josta kauko-ohjattu 

ilma-alus tai lennokki ei pääse pois. Vastuu tästä on toimijalla eli hänen tulee varmistua siitä, että ilma-aluksen 
poistuminen tilasta ei ole mahdollista.”).

302 Ilmailulaki (864/2014), 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti.
303 Ibid., 16 §:n 1 momentti.
304 Ks. ibid., 10 §:n 2 momentti.
305 Ibid., 9 §:n 2 momentin 3 kohta.
306 Ks. ilmailulaki (1194/2009), 6 §:n 2 momentin 4 kohta sekä edellä Suomen UAV-lainsäädäntöhistoriaa koskeva alaluku.
307 Hallituksen esitys 139/2005 vp, s. 22.

koskevat lennättämistä ulkosalle kokoontuneen 
väkijoukon tai asutuskeskusten tiheästi asutun osan 
yläpuolella.300 UAV-määräystä ei myöskään sovelleta 
sisätiloissa, kuten mahdollisesti kaivoksissa, 
tapahtuvaan lennättämiseen.301 Tällaiseenkin 
lennättämiseen on tosin sovellettava ilmailulaissa 
asetettuja yleisiä vaatimuksia, ellei toisin ole 
todettu.

7.2. Oikeus ilmailuun

Oikeus ilmailuun Suomen ilmatilassa voi ilmailulain 
mukaan perustua kolmeen seikkaan:
1) Ilma-aluksella on Suomen tai muun Chicagon 

yleissopimukseen liittyneen valtion kansallisuus.
2) Ilma-aluksella on erityinen Trafin antama lupa.
3) Ilma-alus on ilmailulain painopisteohjattu ult-

rakevyt lentokone, moottoroitu laskuvarjo, kevyt 
liidin tai muu alle 70 kg:n painoinen ilma-alus 
(muttei kuitenkaan UAV).302

Kevyellä miehittämättömällä ilma-aluksella on 
Suomen kansallisuus vain, jos se on rekisteröity 
Suomen ilma-alusrekisteriin.303 On hieman epä-
selvää, voitaisiinko rekisteröimättömillä UAV:illa 
katsoa olevan Suomen kansallisuutta lain tarkoit-
tamalla tavalla. Mahdollisesti omistajan, haltijan tai 
käyttäjän suomalaisuutta voidaan pitää arvioinnin 
lähtökohtana, mutta tästä ei ole ilmailulaissa tai 
-määräyksissä mainintaa. Muun valtion kansalli-
suus niillä voi toki olla kyseisen valtion lainsäädän-
nön asettamin edellytyksin.

Kansallisuuden eli rekisteröinnin puuttuessa 
Trafin antama lupa voi antaa oikeuden ilmailuun 
Suomen alueella. Näissä tilanteissa lupa (oikeus 
ilmailuun) voitaisiin UAV:ille lähinnä myöntää 
siirto-, koe-, esittely-, näytös- tai kilpailulen-
toja taikka näihin rinnastettavaa käyttöä varten. 
Tilapäinen UAV-liikenne Suomeen sellaisesta 
valtiosta, joka ei ole liittynyt Chicagon yleisso-
pimukseen (Dominica, Liechtenstein, Tuvalu ja 
Cookin saaret), ei vaikuta todennäköiseltä. UAV:t 

eivät myöskään ole miehittämättömiä vapaita 
ilmapalloja.304

Oikeus ilmailuun voi myös perustua lain– 
mukaiseen, ilma-aluksen tyyppiin perustuvaan 
poikkeukseen. Kuitenkaan, kuten edellä olevassa 
luettelossa on jo viitattu, tämä poikkeus ei ilmai-
lulain mukaan koske UAV:ita lainkaan: (”tällä 
ei kuitenkaan tarkoiteta miehittämätöntä ilma-
alusta”).305 Miksi näin on, ja mihin UAV:iden oikeus 
ilmailuun perustuu?

Käsillä on yksinkertaisesti lakitekninen erhe 
ilmailulain (tätä kirjoitettaessa) viimeisimmässä 
uudistuksessa. Aiemmissa ilmailulaeissa UAV:t  
kuuluivat poikkeukseen, joten niiden oikeus ilmai-
luun oli sillä selvä.306 Viimeisimmässä uudistuk-
sessa poikkeus poistettiin, jotta UAV:t voitaisiin 
saada muiden ilmailulain säännösten piiriin, mutta 
samalla unohdettiin lisätä toisaalle maininta niiden 
oikeudesta ilmailuun.

Tämä käy ilmi vertaamalla lakiuudistusten esi-
töitä. Vuoden 2005 ilmailulain esitöissä todetaan 
oikeudesta ilmailuun: ”Kansallisuutta tai erityistä 
lupaa koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan ulotettaisi 
6 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kevyisiin har-
rasteilmailun eikä miehittämättömiin ilma-aluksiin 
tai laitteisiin.”307 Vuoden 2014 ilmailulain esitöissä 
todetaan tismalleen samoin, vaikka poikkeus onkin 
poistettu: ”Kansallisuutta tai erityistä lupaa kos-
kevaa vaatimusta ei kuitenkaan ulotettaisi 9 §:n 
2 momentissa tarkoitettuihin kevyisiin harras-
teilmailun eikä miehittämättömiin ilma-aluksiin tai 
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laitteisiin.”308 Kommentit vastaavat toisiaan, vaikka 
itse viittauksen kohteena oleva 9 §:n 2 momentin 3 
kohta on muutettu.

Käytännön lentotoimintaan tällä tahattomalla 
erheellä ei ole vaikutusta. UAV:illa on tosiasiallisesti 
oikeus ilmailuun Suomen ilmatilassa riippumatta 
niiden rekisteröinnistä ja Trafin myöntämistä 
luvasta: tämä on selvää jo UAV-määräyksestä. 
On oletettavaa, että erhe korjataan seuraavassa 

308 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 32 (kursivointi oma).
309 Ks. ilmailulaki (864/2014), 62 §:n 1 momentin 4 kohta ja 70 § 1 momentti. Lentotyölupa on ilmailulaissa määritelty 

tarkoittamaan ”lupaa, jonka nojalla luvan haltija voi harjoittaa lentotyötä”. Ks. ibid., 62 §:n 1 momentin 5 kohta.
310 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.1 kohta.
311 Tavoitteena on ollut luoda edellytykset siirtyä toiminnassa luvanvaraisuuteen, jos tai kun kansainväliset ja/tai EU:n 

sisäiset standardit on saatu aikaiseksi. Ks. Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 62.
312 Ks. etenkin Manual on Remotely Piloted Aircraft (RPAS), 6.3 alaluku.
313 Ilmailulaki (864/2014), 73 § ja 62 §:n 1 momentin 13 kohta. Ks. myös Annex 2: Rules of the Air, 4 liitteen 2.2 kohta.
314 Ilmailulaki (864/2014), 61 ja 73 §. Ks. myös Annex 6: Operation of Aircraft, 4.2.1.3 kohta; Manual on Remotely Piloted Air–

craft (RPAS), 6.3.3 ja 6.6.3 kohdat.
315 Ks. ibid., 6.4.1–6.4.4 kohdat.

ilmailulain kokonaisuudistuksessa, jolloin UAV:iden 
oikeustila muuttunee EU:n yhteisten sääntöjen takia 
muutenkin merkittävästi. Uuteen lakiin voidaan 
esimerkiksi lisätä erikseen poikkeus UAV:iden 
oikeudesta ilmailuun, koska nämä eivät enää kuulu 
muihin poikkeuksiin. Asia voitaisiin muotoilla 
esimerkiksi näin: ”vaatimus ei kuitenkaan koske  
9 §:n 2 momentissa tarkoitettua ilma-alusta taikka 
miehittämätöntä ilma-alusta.”

7.3. Luvat ja ilmoitukset

7.3.1. Ilmailulain toimintalupamalli

Miehitetyllä ilma-aluksella suoritettavat lentoteh-
tävät katsotaan kaupalliseksi lentoliikenteeksi tai 
lentotyöksi. Lentotyössä, kuten malminetsinnässä, 
on kyse ilma-aluksen käyttämisestä erikoistehtä-
viin, mihin vaaditaan normaalisti Trafin myöntämä 
lentotyölupa.309 UAV-määräyksen nojalla kevyen 
miehittämättömän ilma-aluksen käyttämiseen 
ilmailuun ei kuitenkaan vaadita lentotyölupaa, 
eikä miehittämättömään ilmailuun sovelleta len-
totyöstä annettua ilmailumääräystä OPS M1-23. 
Edellytyksenä on, että ilmailu tapahtuu UAV-
määräyksen mukaisesti.310 

Kuten jäljempänä on tarkemmin esitelty, 
UAV:iden tuleva sääntely todennäköisesti käsittää 
muutamia eri tasoja. Avoin toiminta ei edellyttäisi 
käyttäjältä lainkaan lupaa, mutta riskin kasvaessa 
edellytettäisiin turvallisuusarvioinnin kautta 
myönnettävää valtuutusta tai peräti miehitetyn 
ilmailun vaatimusten noudattamista. Vaatimukset 
kasvaisivat toiminnan riskien kasvaessa, mikä loisi 
alalle oikeudellisesti joustavan toimintaympäristön.

Ilmailulaissa on varauduttu tulevaan sääntelyyn 
luomalla ehdollinen – vain erikseen säädettäessä 
voimaan tuleva – malli UAV-toiminnan lupame-
nettelylle.311 Mallin taustalla ovat olleet ICAO:n 
suositukset,312 joten se on räätälöity korkeimman 
riskin toiminnalle, kuten rahdin ja ihmisten kul-
jetukselle. Mallia laadittaessa ei ollut vielä selvää 
tietoa EU:n suunnitelmista, joten se ei ota kantaa 

alemman riskitason menettelyihin. Se kuiten-
kin sisältää perusajatuksen siitä, mihin tekijöihin 
viranomaiset luultavasti kiinnittävät tulevaisuu-
dessa huomiota arvioidessaan UAV-toiminnan 
riskejä.

Mallin mukaan Suomen ilmatilassa tapahtuvalta 
miehittämättömältä lentotoiminnalta edellytettäi-
siin tulevaisuudessa kauko-ohjatun lentotoiminnan 
lupaa (engl. ”Remote/RPAS Operator Certificate”, 
ROC) eli kauko-ohjauspaikasta ohjatun UAV:n käyt-
tämiseen tarvittavaa lupaa.313 Luvan myöntäisi Trafi. 
Sen saamisen edellytyksenä olisi, että hakijalla on 
käytettävissään UAV-lentotoiminnan turvalliseen 
suorittamiseen tarvittava henkilöstö, toimintaan 
soveltuva kalusto sekä toimintaa koskeva ohjeis-
tus. Lupaa olisi pidettävä mukana, kun ilma-alusta 
käytetään ilmailuun. Lähtökohtainen säilytyspaikka 
olisi kauko-ohjauspaikka.314

Henkilöstöä koskeva edellytys voisi kansainvä-
listen suositusten mukaan viitata kahteen seikkaan. 
Yhtäältä arvioitaisiin ilmailutoiminnan organisaa-
tiota: vastuullista johtoa, toimihenkilöitä ja hallin-
tojärjestelmää. Toisaalta arvioinnin kohteena olisi 
henkilöstön teoreettinen ja käytännön osaaminen 
itse lentotoiminnassa: ovatko kauko-ohjaajat ja 
muut miehistön jäsenet päteviä tehtäväänsä edellä 
kuvatulla tavalla? Samalla kiinnitettäisiin huomi-
ota siihen, miten luvanhakija tai -haltija pitää yllä 
henkilöstön kykyä suoriutua tehtävistään sekä kou-
lutuksesta ja yhteistoiminnasta.315
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Toiseksi arvioitaisiin toimintaan soveltuvaa kalus-
toa. Lennättäjällä olisi kansainvälisten suositusten 
mukaan oltava UAV, joka on riittävällä tavalla len-
tokelpoinen, ja muut kokonaisjärjestelmän laitteet, 
jotka ovat toimintakuntoisia. Myös lentokelpoisuu-
den ylläpitoon (jatkuva lentokelpoisuus) kiinnitet-
täisiin huomiota.316

Kolmanneksi arviointi kohdistuisi toimintaoh-
jeistukseen. Viranomainen arvioisi, onko luvan 
hakijalla tai hänen edustamallaan organisaatiolla 
käytössään kaikki tarvittavat ilma-alusten käytön ja 
huollon ohjeistukset. Myös tiedonhallintajärjestel-
mät voitaisiin arvioida. Kansainvälisten suositusten 
mukaan käyttäjän tulisi itse laatia toiminnan vaa-
timat ohjeet.317

7.3.2. Käyttöilmoitus

Kuten aiemmin on todettu, kevyitä UAV:ita ei tar-
vitse rekisteröidä ilma-alusrekisteriin. Tästä huo-
limatta on viranomaisvalvonnan kannalta tärkeää, 
että Trafille muodostuu käsitys toiminnan harjoit-
tajien määrästä, laitekannasta, toiminnan laadusta 
ja muista vastaavista seikoista. On myös hyödyllistä 
kaikkien kannalta, jos Trafilla on toiminnanharjoit-
tajien ajantasaiset yhteystiedot, joiden avulla se voi 
lähettää tiedotteita ja ohjeita UAV:ista.318

Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi miehit-
tämättömän siviili-ilma-aluksen käyttäjän on teh-
tävä ennen aluksen ensimmäistä käyttöä Trafille 
erityinen käyttöilmoitus. Käyttöilmoitusta on myös 
pidettävä ajan tasalla eli viipymättä ilmoitettava 
siinä tapahtuvista muutoksista. Ilmoituksessa on 
kerrottava seuraavat tiedot:
- tiedot käyttäjästä
- tekniset perustiedot ilma-aluksesta
- toiminnan laatu ja laajuus

316 Ks. ibid., 6.4.5 kohta ja 6.8 alaluku.
317 Ks. ibid., 9.3 alaluku.
318 Ks. ilmailumääräys OPS M1-32, perustelumuistio (2015), s. 3.
319 Ibid., 3.1.2–3 kohdat.
320 Ilmoitus kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä.
321 Ibid.
322 Ilmailulaki (864/2014), 76 §:n 1 momentti.

- tieto siitä, aiotaanko toimintaa harjoittaa asutus-
keskuksen tiheästi asutulla alueella

- tieto siitä, aiotaanko toimintaa harjoittaa ulko-
salle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella.319

Ilmoitus voidaan tätä kirjoitettaessa tehdä Trafin 
internetsivuilla. Edellytettävät käyttäjän tiedot ovat 
seuraavat:
- yrityksen tai luonnollisen henkilön nimi
- Y-tunnus (vapaaehtoinen)
- toiminnasta vastaavan henkilön nimi
- sähköpostiosoite
- internetsivujen osoite (vapaaehtoinen)
- puhelinnumero
- lähi- ja postiosoite sisältäen maan.320

Tekniset perustiedot ilma-aluksista kattavat seu-
raavat tiedot:
- valmistaja
- malli
- maksimi lentoonlähtömassa (kg)
- lukumäärä
- laskuvarjo (kyllä tai ei)
- käyttötarkoitus.321

Hankkeen aikana saatujen tietojen mukaan käyt-
töilmoituksia on tehty tähän mennessä jo useita 
satoja. Malminetsintätoimintaa tai teollista val-
vontaa suorittavia UAV-käyttäjiä on kuitenkin vain 
muutamia, mikä ilmenee myös hankkeessa teh-
dyistä kyselyistä ja tarjouspyynnöistä. Teknisten 
perustietojen ilmoittamisessa erityisempää toimin-
taa koskee pieni heikkous: UAV voi näissä tilanteissa 
olla itse koottu tai merkittävästi muokattu, jolloin 
olisi informatiivista pystyä ilmoittamaan Trafille 
myös aluksen päärakennusmateriaali, siipityyppi, 
moottorityyppi, päämitat ja nopeus.

7.4. Lennon valmistelu

7.4.1. Lentopaikat ja suunnittelu

Kevyisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin ei tätä 
kirjoitettaessa sovelleta ilmailulain tavanomaisia 

vaatimuksia lentopaikasta.322 Vastaisuudessakin 
luultavasti vain korkeimman riskin toiminnassa 
lentopaikkavaatimukset tulevat kyseeseen. On kat-
sottu, että UAV:iden tulee voida valita laskeutumis-
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paikka tilanteen vaatimusten mukaan.323 Ne voivat 
siis lähteä lentoon ja laskeutua mistä ja minne 
tahansa ottaen huomioon ilmatilan rakenteen. 
Paikan valinnassa on kuitenkin noudatettava joitain 
vaatimuksia: vaara ulkopuolisille ihmisille ja heidän 
omaisuudelleen sekä meluhaitta on minimoitava, 
eikä lennätys saa vaarantaa, haitata tai estää viran-
omais- tai poikkeustilannetoimintaa.324

Lentopaikan osalta voidaan informatiivisesti  
viitata kansainvälisen UAV-toiminnan suosituksiin. 
Niiden mukaan silloin, kun toimitaan lentoasemien 
ulkopuolella, olisi kauko-ohjaajan huomioitava 
nousu- ja laskeutumisalue ja sen kunto, esteiden 
sijainti, korkeus ja väistökyky, lentoa rajoittavat 
olosuhteet, hätälaskupaikkojen saatavuus, kyky 
datayhteyksien ylläpitoon, hyötykuorma sekä ilma-
liikenteen tiheys ja läheisyys.325 Malminetsinnässä 
ja kaivostoiminnan valvonnassa ympäristön asetta-
mat rajoitukset tulevat väistämättä huomioiduiksi. 
Sen sijaan muun ilmaliikenteen huomiointi voi 
edellyttää tilanteen selvittämistä etukäteen.

UAV-määräys ei edellytä UAV:ilta lentosuunni-
telmaa. Tämä johtuu siitä, että niiden toiminta on 
lähtökohtaisesti rajattu sellaisten alueiden (etenkin 
valvottu ilmatila) ulkopuolelle, joilla suunnitelman 
tekemistä edellytetään. Viranomaisten luvalla kui-
tenkin toiminta muuten kielletyillä alueilla voi olla 
mahdollista, jolloin UAV:n käyttäjän pitäisi tehdä 
lentosuunnitelma. Tulevaisuudessa korkean riskin 
toiminnassa voidaan edellyttää lentosuunnitelman 
tekemistä riippumatta lentoalueesta.

Niissä toistaiseksi poikkeuksellisissa tapauksissa, 
joissa suunnitelma tehdään, pitää sen sisältää ilma-
aluksen tunnus, noudatettavat lentosäännöt, lennon 
ja ilma-aluksen tyyppi, laitteet, lentoonlähtöpaikka, 
nopeus, korkeus, reitti, kokonaislentoaika, ilma-
aluksen päällikön nimi sekä muut säädetyt lentoon 
liittyvät tiedot. Se täytyy esittää ennen lähtöä 
Finavian asianomaiselle lennonjohtoelimelle. 
Suunnitelma voidaan esittää aikaisintaan 120 tuntia 
ennen arvioitua lähtöaikaa, mutta se on esitettävä 
vähintään 60 minuuttia etukäteen.326

323 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 63.
324 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.4–5 kohdat.
325 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.5 alaluku.
326 Ilmailumääräys OPS M1-1, 2.8 kohta; komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, 4 jakso. Ks. myös AIP Suomi, 

ENR 1.10; Lentosuunnitelman laatiminen.
327 Ilmailulaki (864/2014), 57 §:n 1 momentti.
328 Ibid., 34 §:n 2 momentti.
329 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.11 kohdan a) alakohta.
330 Ks. tarkemmin jäljempänä.
331 Painorajaa voidaan toki pitää matalana, kun otetaan huomioon koko UAV-teknologian kenttä ja kehitys. Ks. esim. 

Gundlach 2012, s. 25–56.

7.4.2. Valmistelutoimenpiteet ja  
lentoonlähtökiellot

Ilmailulain mukaan ennen lentoonlähtöä on var-
mistettava ilma-aluksen lentokelpoisuus sekä 
muutoinkin se, että lento on valmisteltu säännös-
ten ja määräysten mukaisesti.327 Tätä vaatimusta 
ei ole tarkemmin eritelty lain esitöissä, vaan se on 
pelkästään viittaus ilma-alusten tyyppikohtaisiin 
tarkempiin vaatimuksiin. Kevyitä UAV:ita koske-
vat vaatimukset ilmenevät tätä kirjoitettaessa vain 
UAV-määräyksestä.

Lennon valmistelun vaatimusten vastapuolena 
ovat lentoonlähtöä koskevat kiellot. Ilmailulakia 
soveltaen kevyttä UAV:ta ei saa lennättää kahdessa 
tapauksessa: jos se ei ole lentokelpoinen tai jos sen 
käyttöön tarvittava hätä- tai muu varustus ei ole 
oikein asennettu ja käyttökunnossa.328 Mainitut 
kiellot ovat lähtökohtaisesti osa ilmailualan itse-
valvontaa: ilma-aluksen toimintaan osallistuvien 
tahojen on itse varmistettava, että niitä noudate-
taan. Tarvittaessa Trafi tai Finavia voivat puuttua 
rikkomuksiin jäljempänä kuvatulla tavalla.

Tässä yhteydessä voidaan mainita, että lähtö-
kohtaisesti kevyen UAV:n lentoonlähtömassa saa 
olla enintään 25 kg.329 Käytettäessä painavampaa 
ilma-alusta on rajattava ilmatila muulta ilmailulta 
taikka haettava muuta poikkeuslupaa. Painorajan 
taustalla ovat selvästi turvallisuustekijät: painavat 
UAV:t voivat olla turvallisuusriski toisilleen, ohjaa-
jilleen ja muille ihmisille. Se myös vastaa useissa 
muissa valtioissa ja EU:n sääntelymallin avoimessa 
toimintaluokassa omaksuttua ylärajaa.330 Painoraja 
ei ole UAV-MEMO-hankkeessa testatuissa käyttö-
tarkoituksissa osoittautunut ongelmalliseksi.331

Valmistelun osalta voidaan tässäkin kohtaa vii-
tata informatiivisesti kansainvälisen UAV-ilmailun 
suosituksiin. Näiden mukaan sääolosuhteista pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota näkyvyyteen maan 
pinnan läheisyydessä, tuulen suuntaan ja nopeu-
teen, vaarallisiin sääilmiöihin, kuten jäätymiseen  
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ja turbulenssiin, sekä ilman lämpötilaan. Jäätävissä 
olosuhteissa ei saisi lentää, ellei järjestelmää ole 

332 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.4 alaluku.
333 Ilmailulaki (864/2014), 57 §:n 2 momentti.
334 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 63.
335 Ilmailulaki (864/2014), 170 §:n 1–3 momentti. Ilmaliikennejuopumusrikoksesta on säädetty jäljempänä kuvatulla  

tavalla.
336 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.4–5 kohdat.
337 Ibid., 3.1.14 kohta.
338 Ibid., perustelumuistio (2016), s. 6.
339 Ibid., perustelumuistio (2015), s. 6. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 2.3.8 kohta.
340 Ks. komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, SERA.3210.
341 Annex 2: Rules of the Air, 1 luku, s. 5.
342 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 10 luku.
343 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.11 kohdan b) alakohta.

varustettu siihen. Toimintaa aktiivisten radio– 
yhteyksien alueella tulisi välttää.332

7.5. Lennon suorittaminen

7.5.1. Yleiset turvallisuusvaatimukset

Ilma-alusten turvallisen lennättämisen lähtö-
kohtana on, että lento suoritetaan turvallisesti ja 
noudattaen säännöksiä, määräyksiä ja lentotoi-
minta-, lentotyö- tai lentokoulutusluvan ehtoja 
sekä ilmailuviranomaisen hyväksymää lentokä-
sikirjaa.333 Turvallisuus tarkoittaa ilmailulain esi-
töiden mukaan muun muassa sitä, että päällikkö 
ottaa ammattitaitoisesti huomioon ilma-aluksen 
valmistajan antamat konetyyppikohtaiset käyttö-
ohjeet ja -rajoitukset.334 On myös mainittava, ettei 
ilmailuun liittyvää tehtävää saa suorittaa alkoho-
lin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Sama on 
kielletty myös sairaana tai väsyneenä, jos hen-
kilö ei voi hoitaa tehtäväänsä lentoturvallisuutta 
vaarantamatta.335

Miehittämättömien ilma-alusten käyttörajoituk-
set ovat erityisen tärkeitä: ne voivat koskea käyttö-
aikaa, -lämpötiloja ja hyötykuormaa. Vaatimukset 
korostuvat entisestään innovatiivisissa sovellu-
tuksissa, kuten geofysikaalisissa mittauksissa. 
UAV-määräyksessä täsmennetään jo aiemmin mai-
nitulla tavalla, että lennätyksistä aiheutuvan vaaran 
ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen 
sekä meluhaitan on oltava mahdollisimman pieni. 
Erityisesti on kielletty viranomaistoiminnan vaa-
rantaminen tai haittaaminen.336 

Malminetsinnän kaltaisessa erämaatoiminnassa 
risteävä ilmaliikenne ei ole yhtä tiheää kuin len-
toasemien läheisyydessä. Silti toimijoiden on hyvä 
muistaa, että kevyen UAV:n on väistettävä muita 
ilma-aluksia,337 ellei sen toimintaa varten ole varattu 
erillistä aluetta.338 UAV:t ovat pääosin pienikokoisia, 
minkä vuoksi niitä on vaikea havaita.339 

 

 Väistämisvelvollisuutta ei ole määritelty kansal-
lisella tasolla, mutta voidaan olettaa, että miehittä-
mättömään ilmailuun sovelletaan johdonmukaisesti 
samoja sääntöjä kuin miehitettyyn ilmailuun. SERA-
lentosääntöjen mukaan velvollisuus tarkoittaa, että 
ilma-aluksen on ilmassa vältettävä ohittamasta 
toista ylä- tai alapuolelta tai edestä, ellei se ohita 
riittävän etäältä ja ota huomioon jättöpyörteiden 
vaikutusta. Nyrkkisääntönä tavanomaisessa ilmai-
lussa onkin, että väistettäessä ohjataan oikealle.340

Väistämisvelvollisuutta voidaan kuvata käsit-
teellä havaitsemis- ja väistämiskyky (engl. ”Detect 
and Avoid”, DAA). Tämä tarkoittaa kykyä nähdä, 
aistia tai havaita risteävä liikenne ja muut vaarat 
sekä suorittaa asiaankuuluvat toimenpiteet.341 DAA-
kyky voi koostua teknologiasta, kuten video- ja 
lämpökuvauksesta, menettelyistä ja tilannetietoi-
suudesta, joilla yhdessä varmistetaan eri vaarate-
kijöiden huomioiminen. Kansainvälistä ilmailua 
koskien on suositeltu, että DAA alkaisi jo lennon 
suunnittelusta. DAA-kyvyn tulisi lieventää sekä 
muiden ilma-alusten, maaston, esteiden, sääolo-
suhteiden että maan pinnalla olevien vaaratekijöi-
den aiheuttamia riskejä. Samoin itse UAV:n pitäisi 
olla selvästi havaittavissa ja väistettävissä.342

7.5.2. Ohjattavuus

Miehittämättömien ilma-alusten lentosääntöjen 
nojalla lähtökohtaisesti ainoastaan sellaisten kevyi-
den UAV:iden käyttö on sallittua, jotka ovat koko 
ajan ohjattavissa.343 Täysin autonominen toiminta 
edellyttää siten ilmatilan rajaamista muulta ilmai-
lulta tai muuta poikkeuslupaa. Miten tämän valossa 
tulisi suhtautua UAV:hin, joiden ohjaus on osittain 
tai täysin ohjelmointiin perustuvaa? Tällöinhän alus 
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pystyy tekemään myös itsenäisiä ratkaisuja laittei-
densa ja sensoreidensa avulla.

Ääritapauksissa on selvää, milloin miehittämätön 
ilma-alus on koko ajan ohjattavissa ja milloin se 
ei ole. On selvää, että kriteeri täyttyy, jos UAV ei 
kykene lentämään ilman ohjaajan toimenpiteitä. 
Tällaisen ilma-aluksen kaikki liikkeet perustuvat 
jatkuvaan kauko-ohjaukseen, joka voi tapahtua 
esimerkiksi radio-ohjainta, kosketusnäyttöä tai 
älypuhelinta käyttämällä. On myös selvää, että 
kriteeri ei täyty, jos UAV yksinkertaisen ohjuksen 
tapaan laukaistaan kerran maasta siten, ettei sen 
lentoon enää voida vaikuttaa. Tosin  tällaisia UAV:ita 
ei juurikaan valmisteta tai käytetä, sillä niille ei ole 
järkeviä siviilisovellutuksia.

Epäselviä voivat olla lähinnä sellaiset tilanteet, 
joissa miehittämätön ilma-alus lentää autopilotin 
avustuksella tai välietappeja noudattaen. Aluksen 
lentoreitti tai lennon parametrit voivat olla etukä-
teen ohjelmoituja, mutta aluksen lentoon voidaan 
silti vaikuttaa ohjaajan komennoin kauko-ohjaus-
paikasta. Toisaalta on mahdollista, että alus voidaan 
jättää täysin valvomatta suorittamaan lentotehtä-
väänsä. Automaatio ja autonomia ovat erityisen 
hyödyllisiä mittauslennätyksissä, joissa tutkittava 
alue on useimmiten ennalta tarkkaan määritelty.

Rajatapauksissa eronteko jatkuvan ohjattavuu-
den ja ohjaamattomuuden välillä voitaisiin perustaa 
siihen, miten aktiivisesti ja intensiivisesti UAV:n 
lentoa valvotaan ja hallitaan. Ohjelmoinnin perus-
teella lentävä UAV:kin voi olla koko ajan ohjatta-
vissa, jos sen kauko-ohjaaja tai mahdollinen muu 
miehistö valvovat lentoa kauko-ohjauspaikasta 
jatkuvasti ja jos se voidaan aina tarvittaessa ottaa 
hallintaan.344 Tällöin alus on koko ajan ohjauk-
sessa, joskaan ohjaaminen ei ole välttämättä yhtä 
aktiivista tai intensiivistä kuin suoraan ohjattavien 
UAV:iden. Ilmatilan rajaamista tai muuta poikkeus-
lupaa lennättämiseen ei näissä tapauksissa pitäisi 
edellyttää.

Autonomisesti tai automaattisesti lentävä UAV 
ei tietenkään välttämättä täytä edellä mainittuja 
kriteerejä. Näin on, jos se ei ole ohjattu joko ilma-
aluksen ominaisuuksien tai niiden käyttämättä 
jättämisen taikka kauko-ohjaajan puutteellisen 
valvonnan vuoksi. Käyttäjiltä siis edellytetään 

344 Haltuunotto voi tapahtua esimerkiksi lentoreitin osoittauduttua virheelliseksi tai puutteelliseksi taikka hätätilan-
teessa.

345 Ibid., 2 luku ja 3.1.11 kohdan b) alakohta sekä perustelumuistio (2016), s. 4. Tähystäjiä käytettäessä puhutaan usein 
laajennetusta näköyhteydestä (engl. ”Extended Visual Line of Sight”, EVLOS). Ks. Annex 2: Rules of the Air, 1 luku, s. 9; 
Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 2.3.10, 2.3.12, 9.5.2 ja 9.5.3 kohdat.

346 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.11 kohdan b) alakohta. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.5.2 kohta.

tapauskohtaista harkintaa. UAV ei myöskään ole 
koko ajan ohjattavissa, jos sitä ei voida tarvittaessa 
ottaa hallintaan. Näissä tapauksissa lennättämi-
nen edellyttää joko ilmatilan rajaamista tai muuta 
poikkeuslupaa.

7.5.3. Näköyhteys ja toiminta sen ulkopuolella

Ohjattavuuden ohella toinen tärkeä edellytys on, 
että käyttö on näköyhteyteen (engl. ”Visual Line 
of Sight”, VLOS) perustuvaa. Tämä tarkoittaa, että 
kauko-ohjaaja tai tähystäjä pitää ilman apuväli-
neitä yllä suoraa näköyhteyttä miehittämättömään 
ilma-alukseen. Apuvälineistä sallitaan ainoastaan 
näköä korjaavat silmälasit ja piilolinssit, ei esimer-
kiksi kiikareita, teleskooppeja tai pimeänäkölait-
teita taikka lennättämistä videolinkin avulla (engl. 
”First Person View”, FPV). Näköyhteyden ulkopuo-
linen (engl. ”Beyond Visual Line of Sight”, BVLOS) 
toiminta, jossa kauko-ohjaaja pitää apuvälineiden 
avulla yhteyden UAV:hen, on sallittua vain jäljem-
pänä kuvatuin poikkeuksin.345

Esteettömyysedellytykseen liittyen miehittä-
mättömiä ilma-aluksia on lennätettävä siten, että 
vallitseva sää ja valoisuus otetaan huomioon.346 Tällä 
korostetaan toimintaympäristön asettamia tilan-
nekohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi sumussa 
taikka vesi- tai lumisateessa lentäminen on toteu-
tettava harkiten, kun toimitaan avoimessa ilmati-
lassa. UAV:lla ei saa lentää sellaisessa säässä, joka 
estää näköyhteyden säilyttämisen tai joka muutoin 
vaarantaa ilma-aluksen tai yleisen turvallisuuden. 
Geofysikaalisissa mittauksissa sää on totta kai jo 
luontaisesti toimintaa rajoittava tekijä.

BVLOS-toiminta tulee UAV-määräyksen mukaan 
suorittaa aina ”tarkoitusta varten erikseen vara-
tulla alueella”. Tämä tarkoittaa edellä esitetyn 
mukaisesti ilmatilavarausta eli lähinnä väliaikai-
sen TEMPO-R- tai TEMPO-D-alueen perustamista 
kyseistä UAV-toimintaa varten. Lisäksi edellyte-
tään, että UAV:n käyttäjä laatii aiotusta toiminnasta 
kirjallisen turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeis-
tuksen. Arvioinnin tulee tunnistaa vaaratekijät, 
arvioida riskit ja esittää keinot, joilla riskejä vähen-
netään; toimintaohjeistus kattaa kuvauksen nor-
maalitoiminnasta ja toiminnasta häiriötilanteissa. 
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Molemmat asiakirjat on säilytettävä vähintään 
kolmen kuukauden ajan toiminnasta ja esitettävä 
pyynnöstä valvontaviranomaiselle.347 Asiakirjoille 
asetettuja vaatimuksia on käsitelty hieman tarkem-
min jäljempänä poikkeusten sääntelyn yhteydessä.

Näiden vaatimusten vuoksi BVLOS-toiminnassa 
voidaan poiketa joistain muistakin kuin näkö–
yhteyttä koskevista vaatimuksista. Esimerkiksi 
UAV voi toimia autonomisemmin ja huonommissa 
olosuhteissa, viestivälineestä voidaan luopua sekä 
lennätyskorkeutta voidaan nostaa tai laskea yli 
tavanomaisesti sallittujen rajojen. Erityisen tärkeää 
on huomata, että ilmatilavaraus siirtää ensisijaisen 
väistämisvelvollisuuden muille ilma-aluksille. Tosin 
toimijalla on edelleen velvollisuus huolehtia toimin-
tansa turvallisuudesta sekä noudattaa niitä UAV-
määräyksen yleisiä vaatimuksia, joista ei saa poiketa. 
Esimerkiksi 25 kg:n painorajaa ei voida ylittää.348

7.5.4. Lentokorkeus ja -etäisyys

Tavanomaisesti kaikkialla Euroopassa ilmai-
lussa noudatetaan EU:n yhteisten lentosääntö-
jen mukaista minimi- ja matkalentokorkeutta. 
Minimilentokorkeus on näkölentosääntöjä nou-
datettaessa vähintään 150 metriä maan tai veden 
pinnasta. Asutuskeskusten tiheästi asuttujen osien 
tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella 
edellytetään vähintään 300 metrin korkeutta, ja 
eräitä muita erityistilanteitakin koskevat omat 
määräyksensä. Matkalentokorkeudet määräytyvät 
SERA-asetuksen 3 lisäyksen taulukon mukaisesti 
lentosuunnan perusteella. Mittarilentosääntöjä 
noudatettaessa on lennettävä sellaisella korkeu-
della, joka ei alita yli lennettävän valtion vahvista-
maa minimilentokorkeutta.349

UAV-lentotoimintaa sen sijaan tulee tavan-
omaisesti harjoittaa yleisen minimilentokorkeu-
den alapuolella. Kyseessä on poikkeus normaaleista 
lentosäännöistä. Lennätyskorkeuden ylärajaksi on 
Suomessa asetettu 150 metriä, joka lasketaan alla 
olevan maan tai veden pinnasta; alarajana edelly-
tetään ainoastaan tehtävän edellyttämää korkeutta. 
Korkeusrajoitus ei kuitenkaan koske lennätyksiä, 

347 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.2.1 kohta.
348 Ibid., 3.1.11 ja 3.2.2 kohdat sekä perustelumuistio (2016), s. 6.
349 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, etenkin SERA.3105, SERA.3110, SERA.5005, SERA.5015, SERA.5020, 

SERA.5025 ja 3 lisäys.
350 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.11 kohdan d) alakohta.
351 Ibid., 3.1.11 kohdan b) alakohta.
352 Ibid., perustelumuistio (2015), s. 5.
353 Ibid., 3.1.12–13 kohdat.
354 Myös yleinen 150 metrin lentokorkeusrajoitus voidaan ylittää. Ks. ibid., 3.1.11 kohdan d) alakohta.

jotka tapahtuvat kiinteän esteen läheisyydessä, jos 
lennätys tapahtuu esteen omistajan toimeksian-
nosta. Tällainen poikkeuksellinen este voi olla esi-
merkiksi radiomasto.350

Kauko-ohjaajan tai – mikäli toimintasädettä on 
haluttu laajentaa (EVLOS) – tähystäjän tulee olla 
”riittävän lähellä” UAV:ta. Riittävyyttä arvioita-
essa käyttäjän tai ohjaajan on otettava huomioon 
jo mainitulla tavalla vallitseva sää ja valoisuus, 
ja UAV:n on joka tapauksessa oltava niin lähellä 
ohjaajaa tai tähystäjää, että ”muu ilmaliikenne 
ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan 
väistämistarve luotettavasti suoran näköyh-
teyden perusteella ilman apuvälineitä.”351 UAV-
määräyksen perustelumuistion nojalla huomioon 
olisi otettava myös ilma-aluksen havaittavuus 
koon perusteella. Pääsääntöisesti etäisyys saisi olla 
enintään 500 metriä,352 mutta olosuhteiden perus-
teella turvallinen etäisyys voi olla esimerkiksi vain 
100 metriä.

Mainituista, sinänsä jo poikkeuksellisista raja-
arvoista on vielä tehty kaksi tärkeää poikkeusta. 
Ensinnäkin valvotun lentopaikan lähialueella (CTR), 
lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) tai 
radiovyöhykkeellä (RMZ) – eli hieman yleistäen 
lentoasemien läheisyydessä – UAV:n lennättäminen 
on sallittua vain alle 50 metrin korkeudella maan 
tai veden pinnasta. Vaakasuora etäisyys kiitotiestä 
tulee olla vähintään viisi kilometriä. UAV-määräys 
myös velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota 
valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilento-
paikkojen läheisyydessä tapahtuvaan ilmaliikentee-
seen. Näissä tilanteissa on noudatettava soveltuvin 
osin ilmailua koskevia paikallisia ohjeita.353

Geofysikaalisia mittauksia harvemmin suorite-
taan lentoasemien välittömässä läheisyydessä. Jos 
UAV:ta halutaan kuitenkin lennättää CTR-, FIZ- 
ja RMZ-alueella siten, että mainitut raja-arvot 
ylitetään,354 on lennätyksestä sovittava erikseen asi-
anomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan eli len-
nonjohdon kanssa. Mainittakoon, että Jyväskylän 
(EFJY) ja Utin (EFUT) lentoasemien lähialueella sekä 
Helsinki-Vantaan (EFHK) CTR SOUTH -alueen ala-
puolella lennättämisestä on sovittava erikseen riip-
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pumatta siitä, ylittyvätkö raja-arvot.355 Sopimisessa 
pitää huomioida palveluntarjoajien aukioloajat sekä 
Trafin mahdollisesti antama ohjeistus.356

Rajoitukset perustuvat siihen, että lentoasemien 
lähellä liikenne on tiheää ja että siellä tarjotaan 
ilmaliikennepalvelua eli lennonjohdon palveluita. 
Turvallinen palvelu edellyttää, että vastuualueella 
oleva liikenne on lennonjohdon tiedossa. Tietoa 
edellytetään myös aukioloaikojen ulkopuolella 
tapahtuvasta lennätystoiminnasta; tällä varmiste-
taan lentopaikan liikenteen turvallisuus tilanteissa, 
joissa lyhyellä varotusajalla tapahtuu muutoksia 
lennonjohdon palveluajoissa.357

Toiseksi lentokorkeutta koskevista vaatimuksista 
voidaan poiketa lennokkien lennätyspaikoilla. 
Tällaiset paikat ovat aina ennalta määriteltyjä, ja ne 
julkaistaan ilmailutiedotusjärjestelmässä.358 Koska 
lakiteknisesti tätä kirjoitettaessa ”lennokki” viittaa 
vain harrastekäyttöön, on tämä poikkeus vailla 
merkitystä tämän raportin kannalta.

7.5.5. Viesti- ja datayhteydet

Silloin, kun käytetään tähystäjää näköyhteyden 
ylläpitämiseksi, on ohjaajan ja tähystäjän yhteyden-
pitoa varten oltava vähintään yksi luotettava vies-
tintäväline. Vaatimus ei tietenkään koske tilanteita, 
joissa suora puheyhteys ilman välineitä on mahdol-
linen.359 Tässä yhteydessä voidaan informatiivisesti 
viitata kansainvälisiin suosituksiin, joiden mukaan 
luotettaessa tähystäjän havaintoihin olisi otettava 
huomioon viestinnän viiveet ja ristiriidat sekä toi-
minta viestiyhteyden pettäessä.360

Miehittämättömän ilma-aluksen ohjausko-
mennot ja valvontatiedot siirtyvät kauko-ohjaa-
jan ja ilma-aluksen välillä datayhteyden (engl. 
”Command and Control Link”, C2) avulla.361 UAV-
määräys edellyttää, että UAV:ssa on joko järjestelmä 
taikka kauko-ohjaajalla menettely siltä varalta, että 
ohjaukseen tai valvontaan tarvittavat yhteydet 
eli C2 katkeaa. Myös siihen on varauduttava, että 
UAV vikaantuu niin, että sen ohjaaminen estyy. 
Järjestelmän tai menettelyn on varmistettava, että 

355 Ibid., 3.1.12 kohta.
356 Ibid., perustelumuistio (2016), s. 5.
357 Ibid., perustelumuistio (2015), s. 6.
358 Ibid., 3.1.11 kohdan d) alakohta ja 2 luku.
359 Ibid., 3.1.11 kohdan c) alakohta.
360 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.5.5–6 kohdat.
361 Ilmailumääräys OPS M1-32, perustelumuistio (2015), s. 4.
362 Ibid., 3.1.7 kohta ja perustelumuistio (2015), s. 4.
363 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.5.7 ja 9.7.3–4 kohdat sekä 11.1–11.7 alaluvut. Ks. myös Draft Manual on 

Required Communication Performance.

ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen 
aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni. Jos 
valvontayhteys vikaantuu esimerkiksi siten, että 
korkeustieto menetetään, on perustelumuistion 
mukaan voitava toimia näköhavaintoihin tukeu-
tuen. Tällöin on syytä toimia selvästi suurimman 
sallitun lentokorkeuden alapuolella ja kiinnittää eri-
tyistä huomiota lentosääntöjen noudattamiseen.362

Toiminnassa voidaan myös huomioida kan-
sainväliset suositukset. Niiden mukaan yhteyden 
tulisi kattaa vahvistukset annetuille komennoille 
ja kyetä toiminnan vaatiessa välittämään lennon-
johdon kanssa tapahtuva viestintä. Yhteyden pitäisi 
toimia nopeasti ja luotettavasti, ja sen olisi oltava 
suojattu ulkopuolisilta vaikutuksilta. Sen tulisi vas-
tata viestintälaitteille asetettuja yleisiä suoritus-
kykyvaatimuksia (engl. ”Required Communication 
Performance”, RCP). Toisaalta suorituskykyvaa-
timukset on syytä suhteuttaa siihen, miten auto-
nomisesti UAV kykenee toimimaan. Järjestelmä 
voi esimerkiksi ohjata ilma-aluksen turvallisesti 
haluttuun paikkaan. Kauko-ohjaajan menettely 
voi taas kattaa esimerkiksi ennalta määrätyt lento-
liikkeet, lentosuunnan, -nopeuden tai -korkeuden 
suhteen taikka etukäteen miehistön kesken sovitun 
fraseologian.363

7.5.6. Lennätyspäiväkirja

Viimeisenä lennon suorittamiseen liittyvänä vaati-
muksena UAV:n käyttäjän tulee tallentaa seuraavat 
tiedot miehittämättömistä lennoista:
- lennätyksen päivämäärä
- lennätyspaikka
- ilma-aluksen päällikkö
- ilma-aluksen valmistaja ja malli
- lennätyksen tai lennätyssarjan alkamis- ja 

päättymisaika
- se, onko kyseessä
 a) suoraan näköyhteyteen perustuva toiminta 

(VLOS) vai
 b) suoran näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva 

toiminta (BVLOS)
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- lennätystehtävän luonne sekä maininta mahdol-
lisesta tähystäjän käytöstä.364

Tallennettavista tiedoista muodostuu kullekin käyt-
täjälle eräänlainen UAV-toiminnan lentopäiväkirja. 
Sen voidaan katsoa täydentävän edellä mainittua 
käyttöilmoitusta. Siihen kirjattavilla tiedoilla on 
merkitystä esimerkiksi silloin, kun arvioidaan 
kauko-ohjaajan kokemusta ja selvitetään mahdol-
lisia poikkeamatapauksia. Sen avulla voidaan myös 
kerätä vertailukelpoista turvallisuustietoa.365

364 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.9 kohta. Ks. myös Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 8.4.44 kohta.
365 Ilmailumääräys OPS M1-32, perustelumuistio (2015), s. 5.
366 Ibid., 3.1.10 kohta.
367 Ibid., 5.1 kohta.
368 Ibid., 5.2 kohta ja perustelumuistio (2015), s. 9.
369 Ibid., 5.3 kohdan a) alakohta.
370 Ibid., perustelumuistio (2015), s. 7.

”Poikkeamatapauksilla” viitataan onnettomuuk-
siin ja muihin poikkeamiin, kuten teknisiin vikoi-
hin, joiden molempien kohdalla vastuukysymysten 
selvittäminen voi olla tärkeää. Päiväkirjan avulla 
voidaan näissä tapauksissa mahdollisesti saada 
tietoa siitä, onko UAV:n ohjaaja noudattanut toi-
minnassaan lentosääntöjä ja valmistajan ohjeita. 
Tietoja on säilytettävä kolmen vuoden ajan,366 millä 
varmistetaan mahdollisuus selvittää toimintaa ja 
tapauksia jälkikäteen.

7.6. Poikkeukset lentosäännöistä

7.6.1. Sallitut poikkeustilanteet

Kuten alaluvussa 6.8 on esitelty, riskialtista 
UAV-toimintaa varten voidaan ensinnäkin tehdä 
ilmatilavaraus. Tällaisella alueella (useimmiten 
TEMPO-D) käyttäjä voi poiketa tavanomaisista 
lentosäännöistä. Kuitenkin myös UAV-määräys 
sallii kevyiden UAV:iden käyttäjien poiketa eräissä 
tilanteissa joistain UAV-määräyksen säännöksistä.

Edellä on jo käsitelty yhtä poikkeustyyppiä, josta 
UAV-määräyksessä on säädetty erikseen: BVLOS-
toiminta. Samoin on mainittu, että toimittaessa 
CTR-, FIZ- ja RMZ-alueilla voidaan ylittää mää-
räyksen rajoitukset, mikäli lennätyksestä sovitaan 
asianomaisen alueen ilmaliikennepalvelun tarjoajan 
kanssa. Määräys sallii näiden lisäksi poikkeamisen 
myös joistain muista vaatimuksista – Trafin luvalla.

Poikkeaminen on mahdollista ensinnäkin yllät-
tävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti 
rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, mikäli 
turvallisuus ei vaarannu. Näillä perusteilla voidaan 
poiketa tosin vain 25 kg:n painorajoituksesta ja 150 
m:n maksimilennätyskorkeudesta.367

Testaus- ja tutkimustoiminnassa voidaan sen 
sijaan poiketa mistä tahansa vaatimuksista, jos 
turvallisuutta ei vaaranneta. Se, mitä testaus- ja 
tutkimustoiminnan alaan kuuluu, ei ole yksiselit-
teistä. Testaustoiminnalla voidaan viitata ainakin 
itse miehittämättömien järjestelmien testaukseen 
eli yritysten mahdollisuuteen ylläpitää tuoteke-
hitystä.368 Tutkimustoiminta voi olla miltei mitä 

tahansa toimintaa, joka ei ole viranomaisluontoista 
tai välittömästi kaupallista toimintaa.

Malminetsintä ja kaivostoiminnan valvonta voi-
taisiin laskea ”testaus- ja tutkimustoiminnaksi” 
ainakin niissä tilanteissa, joissa toimintaa harjoittaa 
tutkimuslaitos. Sen sijaan epäselviä ovat ne tilan-
teet, joissa toimintaa harjoittaa malminetsintä- tai 
kaivosyhtiö taikka näiden toimintaa valvova viran-
omainen. On luultavaa, että toimintaan liittyvä 
menetelmätestaus (mittalaitteet) voitaisiin joissain 
tapauksissa katsoa testaustoiminnaksi.

7.6.2. Poikkeuksen hakeminen

Poikkeuksen edellytysten selvittäminen on läh-
tökohtaisesti UAV:n käyttäjän itsensä vastuulla, 
ja viranomaisten rooli on valvoa, että edellytykset 
täyttyvät. Siispä kun käyttäjä hakee poikkeusta, on 
hänen aina esitettävä Trafille kirjallinen turvalli-
suusarviointi. Arviointi vastaa sisällöltään sitä, joka 
tehdään BVLOS-toimintaa varten. Siinä edellytetään 
riskien tunnistamista, arviointia ja vähentämistä.369

Turvallisuusarvioinnin tarkoituksena on, että 
käyttäjä tunnistaa jo ennen lennätystä riskit ja mää-
rittää keinot, joilla niitä vähennetään.370 Arviointi voi 
koskea ainakin henkilöstöä, laitteistoa ja toimin-
taolosuhteita. Jälkimmäinen kattaa muun muassa 
sään ja muun ilmailun. Mahdollisista tekijöistä on 
viitteitä UAV-määräyksen omien turvallisuusvaiku-
tusten arvioinnissa. Kyseessä ei ole pohja käyttäjien 
suorittamalle arvioinnille vaan eräänlainen kaikkea 
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UAV-toimintaa koskeva viitekehys tyypillisimmistä 
riskeistä sekä näiden vähentämisestä. UAV:iden 
käyttäjien olisi tästä huolimatta syytä perehtyä 
liitteeseen, sillä siinä tehdyt huomiot helpottavat 
oman lennätyksen arvioimista.371

Trafin pyytäessä on myös esitettävä kirjallinen 
toimintaohjeistus, johon sisältyy kuvaus normaa-
litoiminnasta sekä toiminnasta häiriötilanteissa.372 
Ohjeistuksella varmistetaan, että toiminnassa 
mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä. Koska 
ohjeistusta ei tarvitse aina esittää, korostaa sään-
nös toimijoiden omaa vastuusta:373 kyse on lähinnä 
ongelmatilanteiden jälkeen suoritettavasta valvon-
nasta. Asiakirjojen säilyttämisestä ei ole säädetty 
erikseen.

Koska ohjeistuksesta ei ole säädetty toistai-
seksi erityisen täsmällisesti, jää käyttäjän vas-
tuulle määrittää sen asianmukainen taso. Trafi 
puuttuu siihen tapauskohtaisesti. Ohjeistuksen 

371 Ks. ibid., 2 liite.
372 Ibid., 5.3 kohdan b) alakohta.
373 Ibid., perustelumuistio (2015), s. 7–8.
374 Miehittämättömän ilmailun toimintakäsikirja (Trafin mallipohja).
375 Ilmailulaki (864/2014), 166 §:n 1 momentti.
376 Ibid., 166 §:n 2–4 momentit.
377 Ibid., 167 §:n 1 momentti.

ei UAV-määräyksen ja sen perustelujen nojalla 
välttämättä täydy olla toimenpidekohtainen, vaan 
lähinnä edellytetään sitä, että kauko-ohjaajien ja 
tähystäjien roolit ovat selvät. Ohjeistuksen laati-
misessa voi käyttää apuna Trafin epävirallista UAV-
toimintakäsikirjan mallia.374

Käyttäjät voivat hyödyntää arvioinnissaan ja  
ohjeistusta laatiessaan myös jäljempänä tässä 
raportissa esiteltyjä EASA:n periaatteita. Turval–
lisuusarviointi ja toimintaohjeistus ovat nimittäin 
pitkälti samoja asiakirjoja kuin viraston säänte-
lymallin erityistoiminnassa edellytetty turvalli-
suusarviointi ja toimintakäsikirja. Poikkeuksen 
hakeminen voidaan rinnastaa menettelyyn, jota 
noudatettaisiin tulevaisuudessa erityistoiminnassa. 
Erotuksena toki on, että EASA pyrkisi standardisoi-
maan tyypillisimpien toimintamallien turvallisuus-
arvioinnin, mikä tekisi menettelystä kevyemmän 
sekä käyttäjille että viranomaisille.

7.7. Laittoman lentotoiminnan estäminen ja siihen puuttuminen

Trafi voi kieltää ilma-aluksen lennon ja estää sen 
lähdön seuraavissa tilanteissa:
1) jos on aihetta epäillä, ettei ilma-alus lennolle 

lähdettäessä ole lentokelpoinen tai asianmukai-
sesti miehitetty

2) jos on aihetta epäillä, ettei tässä laissa säädettyjä 
tai sen nojalla annettuja lentoa koskevia määrä-
yksiä muutoin ole noudatettu

3) jos Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden 
tai Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti 
ilma-aluksen liikennöinti on kielletty tai sii-
hen kohdistuu muu sen liikennöintiä koskeva 
rajoite tai ilma-aluksen omistaja tai sen lii-
kennöinnistä vastaava muu henkilö on asetettu 
liiketoimintakieltoon

4) jos ilma-aluksen käyttäminen ilmailuun on muu-
toin tämän lain nojalla kielletty.375

Kyseessä on käänteinen säännös Trafin oikeudesta 
varmistaa ilma-alusten lentokelpoisuus, asianmu-
kainen miehitys sekä ilmailulain, lentosääntöjen 
ja kansainvälisten pakotteiden noudattaminen. 
Lähdön estämiseksi tarvittavat toimenpiteet on 
mitoitettava ja toteutettava siten, ettei niillä vaa-

ranneta kenenkään henkeä tai terveyttä. Myöskään 
paikoitettuja ilma-aluksia ei saa vahingoittaa. 
Lentopaikan henkilökunnalla on Trafin pyynnöstä 
oikeus antaa lähdön estämiseksi tarvittavaa apua. 
Sillä on oikeus itsekin estää lähtö, jos mainitut 
perusteet ilmeisesti voivat vakavasti vaarantaa 
lentoturvallisuuden.376 

Trafi voi lähdön estämisen ohella puuttua ilma-
aluksen (mukaan lukien UAV) kulkuun yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden niin vaatiessa. Välitöntä 
puuttumista edellyttävissä tapauksissa lentopaikan 
lennonjohdolla, aluelennonjohdolla ja ilmaliiken-
nepalvelusta vastaavan lentopaikan päälliköllä (tai 
hänen määräämällään sijaisella) on vastaava oikeus. 
Samoin puuttumisoikeus on sotilasviranomaisilla 
ja poliisilla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi sekä pelastustehtävien hoitamiseksi 
välttämättömästä syystä tai merkittävän valtiollisen 
tapahtuman turvaamiseksi. Yksittäinen rajavartio-
mies voi hänkin välttämättömästä syystä puuttua 
ilma-aluksen kulkuun yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden taikka rajaturvallisuuden ylläpitämi-
seksi sekä meripelastustehtävien hoitamiseksi.377
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Ilma-aluksen kulkuun puuttuminen on kattokä-
site. Se kattaa ilma-aluksen lähdön kieltämisen, 
ilma-aluksen määräämisen laskeutumaan, tunnis-
tamisen vaatimisen, lentosuunnan ja -korkeuden 
määräämisen taikka muut tarvittavat toimenpi-
teet. Jos ilma-alus määrätään laskeutumaan, on 
laskeutumista varten osoitettavan lentopaikan 
oltava sopiva kyseisen ilma-alustyypin turvalliseen 
laskeutumiseen.378

378 Ibid., 167 §:n 2 momentti.
379 Ibid., 159 §.
380 Käsite ”poikkeama” on EU-tasolla omaksuttu kattokäsitteeksi, joka kattaa onnettomuudet, vaaratilanteet, tekniset 

viat ja ylipäätään kaikki ilmailun vaarantavat tapahtumat tai asiaintilat.
381 Lapissa esimerkiksi poroihin kohdistuneet vahingot voivat tulla kyseeseen. 
382 Ilmailulaki (864/2014), 125 §.
383 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, 4 artikla.

Itse laittoman ilmailun ohella mikä tahansa 
toiminta, joka aiheuttaa lentoliikenteelle vaaraa tai 
häiritsee lentoliikenteen sujuvuutta, on kiellettyä. 
Harkintavalta asiassa on Finavialla. Jos suunniteltua 
toimintaa (esimerkiksi esitettyä ilmatilavarausta) 
ei voida Finavian käytettävissä olevin keinoin  
kohtuudella sovittaa turvallisesti ja sujuvasti 
ilmailuun, Trafi voi kieltää toiminnan, rajoittaa sitä 
tai asettaa sille ehtoja.379

8. ONNETTOMUUDET JA MUUT POIKKEAMAT

8.1. Yleistä

Ilma-alusten toimintaan liittyvien poikkeamien, 
kuten onnettomuuksien,380 selvittämiseen ei tavan-
omaisesti ole samantasoista intressiä miehittämät-
tömien ilma-alusten kuin kaupallisen ilmailun tai 
edes miehitetyn yleisilmailun kohdalla. Tämä johtuu 
siitä, etteivät UAV:t yhtä helposti kykene aiheutta-
maan merkittäviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja 
varsinkaan asumattomilla alueilla tapahtuvissa len-
totehtävissä. Lähinnä intressi voi olla tutkia sellai-
sia poikkeamia, joissa UAV on törmännyt toiseen 
ilma-alukseen, ihmiseen tai harvinaisissa tapauk-
sissa eläimeen.381

On kuitenkin tärkeää, että vähintään merkittä-
vistä vaaratilanteista ilmoitetaan viranomaisille 
ja laitteistojen valmistajille sekä muille käyttä-
jille. Sekä kauko-ohjaajien virheistä että UAV:ihin 
itseensä liittyvistä teknisistä ongelmista tulee jakaa 
tietoa. Tällä luodaan läpinäkyvää kuvaa UAV:ista ja 
niiden käyttöön liittyvistä haasteista, mikä taas 
edistää turvallisuutta ja vähentää onnettomuus-
riskiä jatkossa. UAV-toiminnassa on syytä oppia 
miehitetyn ilmailun turvallisuuskulttuurista, jossa 
päätavoitteena on vähentää toiminnan riskejä eikä 
etsiä syyllisiä.

Kansainvälisessä ilmailussa poikkeamien tut-
kintaa koskee Chicagon yleissopimuksen 13 liite, 
Annex 13: Aircraft Accident and Incident Investigation 
sekä UAV:iden osalta Manual on Remotely Piloted 
Aircraft Systems. EU-tasolla asiaa säätelee etenkin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
376/2014 (poikkeama-asetus). Onnettomuuksien 
tutkinnan osalta on mainittava myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010; 
lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 
on säädetty Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 
muutoksineen.

Kansallisessa ilmailussa sääntely perustuu aiem-
paa selvemmin EU-tason ratkaisuihin. Ilmailulaki 
sisältää nykyisin ainoastaan viittauksen mainit-
tuun asetukseen 376/2014 ja maininnan siitä, että 
sotilasilmailua koskeviin poikkeuksiin sovelle-
taan kansallista lakia.382 Kansallista ilmailumää-
räystä asiasta ei enää ole, vaan sitä koskee vain 
ilmailuohje GEN T1-4 (ilmailun onnettomuuksista, 
vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoit-
taminen). Turvallisuustutkintalaki (525/2011) koskee 
lähinnä merkittäviä onnettomuuksia. Myös UAV-
määräykseen on sisällytetty yleinen velvollisuus 
ilmoittaa onnettomuuksista ja poikkeamista.

8.2. Ilmoitusvelvollisuus

EU:n poikkeama-asetus asettaa ilma-aluksia kos-
kevan yleisen ilmoitusvelvollisuuden poikkeamis-

ta.383 Velvollisuus koskee ilmailulain nojalla kaikkia 
ilma-aluksia Suomessa, myös miehittämättömiä. 
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Se velvoittaa myös tilanteissa, joissa poikkeama on 
tapahtunut ulkomailla.384 Ilmoitusvelvollisuus on 
informatiivisesti vahvistettu UAV-määräyksessä, 
jossa todetaan, että kaikista UAV:ille tapahtuneista 
onnettomuuksista ja poikkeavista tilanteista tulee 
ilmoittaa Trafille. Poikkeama-asetuksen ohella on 
noudatettava ilmailuohjetta GEN T1-4.385 

Poikkeamalla tarkoitetaan mitä tahansa tur-
vallisuuteen liittyvää tapahtumaa, joka vaarantaa 
ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai 
muiden henkilöiden turvallisuuden. Erityisesti sillä 
tarkoitetaan onnettomuuksia ja vakavia vaara– 
tilanteita. Poikkeaman määritelmän täyttävät tosin 
myös sellaiset tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa 
vaaran, jos niihin ei puututa tai jos niitä ei käsitellä. 
Poikkeamat voivat liittyä ilma-aluksen toimintaan, 
kuntoon, huoltoon ja korjaukseen, lennonvarmis-
tuspalveluihin ja -laitteisiin taikka lentopaikkoihin 
ja maapalveluihin. Niihin kuuluvat esimerkiksi hai-
talliset sääolosuhteet, miehistön vammautuminen 
ja järjestelmien häiriöt.386

Ilma-aluksen päälliköllä on ensisijainen vas-
tuu poikkeamien ilmoittamisesta. Jos päällikkö on 
estynyt ilmoittamasta, vastuussa on komentoket-
jussa seuraavana oleva miehistön jäsen. UAV:iden 
kohdalla näitä ovat ainakin kauko-ohjaaja(t) ja 
tähystäjä(t). Velvollisuus koskee myös viranomai-
sia itseään sekä tahoja, jotka harjoittavat UAV:iden 
valmistusta, suunnittelua, muuttamista tai huol-
tamista. Ilmoitus on tehtävä niin pian kuin mah-
dollista mutta viimeistään 72 tunnin kuluessa 
tapahtuneesta. Jos poikkeukselliset olosuhteet, 
kuten luonnonmullistukset, estävät ilmoittami-
sen, ei aikarajaa sovelleta.387 Poikkeamasta, joka 

384 Ilmailulaki (864/2014), 125 §.
385 Ilmailumääräys OPS M1-32, 3.1.16 kohta ja perustelumuistio (2016), s. 5.
386 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, 2 artiklan 7 kohta ja 4 artiklan 1 kohta. Ks. myös Manual on 

Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.10.1 kohta.
387 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, 2 artiklan 8 kohta ja 4 artikla.
388 Ks. Lentoturvallisuusilmoitus -ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai poikkeamasta.
389 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, 2 artiklan 1 ja 16 kohdat sekä 9 artiklan 1 kohta. Ks. myös 

Annex 13: Aircraft Accident and Incident Investigation, 1 luku, s. 1 ja 2 sekä C liite.
390 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, 9 artiklan 1 kohta.
391 Ilmailuohje GEN T1-4, 1 luku.

ei ole onnettomuus tai vakava vaaratilanne, on 
ilmoitettava ainoastaan Trafille käyttäen viraston 
internetlomaketta.388

Onnettomuus lasketaan poikkeaman vakavaksi 
erityistyypiksi. Sillä tarkoitetaan (määräyksiä 
UAV:ihin soveltaen) ilma-aluksen käyttöön liittyvää 
tapahtumaa, jossa henkilö saa kuolemaan johtavia 
tai vakavia vammoja, paitsi jos vammat ovat aiheu-
tuneet luonnollisista syistä taikka ovat itse aiheu-
tettuja tai muiden henkilöiden aiheuttamia. Myös 
sellainen tapahtuma, jossa ilma-alus tai sen raken-
teet vaurioituvat merkittävästi, lasketaan onnet-
tomuudeksi, vaikkei kuolonuhreja tulisi – samoin 
ilma-aluksen katoaminen. Ollakseen ilmailuon-
nettomuus on onnettomuuden tapahduttava sillä 
välillä, kun ilma-alus on valmis liikkumaan ilmai-
lutarkoituksessa ja kun ilma-alus on pysähtynyt 
lennon päätyttyä ja sen pääasiallinen voimanlähde 
on sammutettu. Vakavalla vaaratilanteella tarkoi-
tetaan tilannetta, jonka olosuhteista käy ilmi, että 
ilma-aluksen toimintaan liittyvä onnettomuus oli 
hyvin todennäköinen.389

Jos kyse on onnettomuudesta tai vakavasta vaa-
ratilanteesta, on ilmoitusvelvollisuus kaikilla osal-
lisilla, joilla on tietoa asiasta. Ilmoitus on tehtävä 
viipymättä.390 Näissä tilanteissa Suomen ilmoi-
tusjärjestelmän mukaisesti ilmoitus tulee antaa 
asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle (eli 
valvotussa ilmatilassa lähi- tai lähestymislennon-
johdolle ja valvomattomassa aluelennonjohdolle), 
Onnettomuustutkintakeskukselle ja Trafille.391 
Trafille ilmoitus täytyy tehdä mahdollisimman pian 
tapahtuneen jälkeen, ja siinä käytetään viraston 
sähköistä internetlomaketta.

8.3. Tutkinta

Ilmailuun liittyvät onnettomuudet ja muut 
poikkeamat tutkitaan miltei poikkeuksetta. 
Onnettomuustutkintakeskuksen vastuulla on läh-
tökohtaisesti kaikkien onnettomuuksien tutki-
minen, mutta se voi halutessaan tutkia muitakin  
 

vaaratilanteita. Trafi tutkii muut siviili-ilmailuun 
liittyvät vaaratilanteet ja poikkeamat, tosin läh-
tökohtaisesti vain silloin tutkitaan, kun se on tar-
peen lentoturvallisuuden edistämiseksi. Kaikissa 
poikkeamissa olennaista on tutkimisen ohella  
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tallettaa ja jakaa tiedot muiden valtioiden viran- 
omaisille.392 Myös ilmailijoita tiedotetaan poikkea-
mista, jotta esimerkiksi tekniset viat eivät johtaisi 
uusiin onnettomuuksiin.

Onnettomuustutkintaa koskevaa sääntelyä 
sovelletaan lain kirjaimen mukaan myös UAV:ihin. 
Mainittuja kriteerejä ei kuitenkaan sovelleta täy-
simääräisesti sellaisiin UAV:ille tapahtuneisiin 
onnettomuuksiin, joissa vain itse alus vaurioituu. 
Jos esimerkiksi kevyt UAV vaurioituu pudottuaan 
maahan valvomattomassa ilmatilassa ohjaajan 
virheen seurauksena, ei välitöntä julkista intressiä 
Onnettomuustutkintakeskuksen osallistumiselle 
ole. Sen sijaan vaikkapa sellaiset tilanteet, joissa 
UAV:n putoaminen johtaa vakavaan loukkaantu-
miseen tai kuolonuhriin taikka toisen ilma-aluksen 
vaurioitumiseen, ovat selvästi tutkintakeskuksen 
tai vähintään Trafin vastuulla.

Ilmoitusvelvollisuus molemmissa tapauksissa 
on toki yhtäläinen, mutta toistuvien, ainoastaan 
UAV:ta vaurioittavien poikkeamien ilmoittamiseen 
tarvittaisiin järkevä, koottu menettely: pelkästään 
sen ilmoittaminen, että ilma-aluksen lentoonlähtö 
epäonnistui 10 kertaa, ei juuri edistä turvallisuutta. 
Olennaista on, että toimijat analysoivat ja kirjaavat 
ylös poikkeamien syitä, jolloin Trafi ja EASA kyke-
nevät resurssiensa puitteissa kokoamaan tiedot-
teita tyypillisistä ongelmista. Tämä edistää pitkällä  
aikavälillä turvallisuuskulttuurin muodostumista 
UAV-toimintaan.

392 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, 5 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
376/2014, 6–10 artiklat; ilmailulaki (864/2014), 119 §:n 1 momentti ja 120 §:n 1 momentti sekä 126 ja 127 §; turvallisuus-
tutkintalaki (525/2011), 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdat.

393 Ks. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems, 9.10 alaluku.
394 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, 13 artikla; ilmailulaki (864/2014), 124 §; turvallisusututkinta– 

laki (525/2011), 19 §:n 2 ja 3 momentti.

 
 

Onnettomuustutkinnassa hyödynnetään perin-
teisesti lentoarvotallenninta ja ohjaamon ääni-
nauhuria (engl. ”Flight Data Recorder”, FDR ja 
”Cockpit Voice Recorder”, CVR), joiden lisääminen 
UAV:iden hyötykuormaan on harvoin mahdollista. 
Kansainvälisissä suosituksissa on todettu, että 
UAV-onnettomuuksien tutkimiseksi tyydyttävästi 
edellytettäisiin lentotietojen (annetut komennot, 
lentoreitti ja järjestelmien toimintakyky) tallenta-
mista tavalla tai toisella,393 mutta tätäkään keven-
nettyä vaatimusta ei ole syytä soveltaa kaikkiin 
UAV:ihin. Lähinnä FDR tulisi kyseeseen EU:n mallin 
mukaisessa varmennetussa toiminnassa.

Lopuksi voidaan mainita, että lain mukaan 
onnettomuuspaikka voidaan määrätä eristettä-
väksi. Samoin voidaan kieltää onnettomuudessa 
surmansa saaneiden pois vieminen tai siirtämi-
nen, jos se on tutkinnan kannalta välttämätöntä. 
Itse ilma-aluksen hylyn, osien tai muun aineis-
ton hävittäminen, poisvieminen tai siirtäminen 
on lähtökohtaisesti kiellettyä tutkinnan ollessa 
kesken. Pakottavasta syystä (kuten ihmishenkien 
pelastamiseksi) toiminta voi olla sallittua. Trafi 
myös voi tutkintaviranomaisia kuultuaan mää-
rätä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän 
siirtämään ilma-aluksen, sen osan tai ilma-aluk-
sessa olleen tavaran pois onnettomuuspaikalta tai 
tutkintatilasta.394

9. VAHINGONKORVAUKSET JA VAKUUTTAMINEN

9.1. Yleistä

Miehitetyssä ilmailussa vahingonkorvaus- ja vakuu-
tuskysymykset, etenkin lentoyhtiöiden vastuuta 
koskevat, ovat keskeisiä. Sen sijaan miehittämät-
tömässä ilmailussa nämä asiat eivät ole toistaiseksi 
nousseet pinnalle. Syynä on se, etteivät UAV:t ole 
toistaiseksi kyenneet aiheuttamaan merkittävää 
vahinkoa ympäristölle, eivätkä matkustajien tai 
kaupan intressit ainakaan vielä ole tulleet kysee-
seen. Taustasyinä lienee myös se, että varteenotet-
tavat kuljetusratkaisut ovat vasta tuloillaan.

On kuitenkin huomattava, että miehittämätöntä 
ilmailua eivät koske yhtä tiukat turvallisuusstan-
dardit ja että tekniikka on monilta osin epävarmaa. 
Samoin toiminta yhteisessä ilmatilassa lentosään-
töineen voi olla monille UAV:iden lennättäjille 
tuntematonta: aloituskynnys UAV-toimintaan on 
matala, eivätkä ohjaajia tai itse toimintaa toistai-
seksi koske Suomessa mitkään lupamenettelyt. 
Toimijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä lisää 
riskejä entisestään. Samoin alan sopimuskäytäntöä 
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voidaan pitää vakiintumattomana. Siispä intressi 
tarkastella vahingonkorvaus- ja vakuutuskysymyk-
siä on olemassa myös UAV:iden kohdalla. Intressi 
korostuu ammattimaisessa lentotyössä, johon täs-
säkin raportissa keskitytään.

Vahingonkorvausvastuu jaetaan perinteisesti 
sopimuksen ulkoiseen ja sopimusperusteiseen 
korvausvastuuseen: deliktivastuuseen ja sopimus-
vastuuseen. Edellinen perustuu yleiseen käyttäyty-
misnormiin ja jälkimmäinen sopimussuhteeseen. 
Kaikilla on sopimussuhteistaan riippumatta vastuu 
olla aiheuttamatta toisilleen vahinkoa, mutta sopi-
muksia laatimalla henkilöt voivat lisätä tai rajoittaa 
omia vastuitaan.395 Deliktivastuu muodostuu esi-
merkiksi tilanteissa, joissa UAV törmää henkilöön 
tai sähkölinjaan. Sopimusvastuu sen sijaan syntyy 
esimerkiksi tilanteissa, joissa UAV-palvelujen tar-
joaja on virheellisillä tutkimustuloksilla aiheutta-

395 Ks. jaosta ja eroista yleisesti Hemmo 2011, ”Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus”, “Sopimuksenulkoinen  
vahingonkorvausvastuu” ja ”Sopimusperusteinen korvausvastuu”; Ståhlberg & Karhu 2013, s. 40–49.

396 Ilmailulaki (864/2014), 136 §:n 1 momentti.
397 Ibid., 138 §.
398 Ibid., 136 §:n 2 momentti. Ilma-alukseen kohdistuvan omistuksenpidätysoikeuden tai muun omistukseen perustu-

van vakuusoikeuden haltija taikka ilma-aluksen vuokralle antaja ei kuitenkaan ole ankarassa vastuussa (vaan tuot-
tamusvastuussa), jos tieto ilma-aluksen käyttäjästä on merkitty ilma-alusrekisteriin.

399 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 91.
400 Vahingonkorvauslaki (412/1974), 6 luvun 3 §.

nut taloudellisia menetyksiä palvelun ostaneelle 
yritykselle.

Ilmailussa syntyneen vahingon deliktivastuuseen 
sovelletaan lähtökohtaisesti vahingonkorvauslain 
(412/1974) säännöksiä.396 Tämä tarkoittaa sitä, että 
ilmailussa noudatetaan vahingonkorvauslaissa sää-
dettyä yleistä ja erityistä (muun muassa työntekijän 
ja työnantajan) korvausvastuuta. Lisäksi säännökset 
korvattavasta vahingosta ja korvausvastuun jaka-
misesta tulevat sovellettaviksi. Ilmailuun liittyvästä 
sopimusvastuusta ei ole säädetty erikseen, joten 
siinä noudatetaan kyseessä olevan sopimuksen 
ohella yleistä sopimus- ja vahingonkorvausoike-
utta. Vakuutuksista ilmailussa aiheutuvan vahin-
gon varalta säädetään lähtökohtaisesti EU-tasolla,397 
tarkemmin sanottuna Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 785/2004.

9.2. Sopimuksen ulkoisen vastuun perusteet

9.2.1. Ankara vastuu

Ilmailussa syntyneen vahingon deliktivastuuseen 
sovelletaan lähtökohtaisesti niin sanottua ankaraa 
vastuuta. Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyt-
täjä ovat huolimattomuudestaan riippumatta 
yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen 
käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai 
omaisuudelle, jota ei kuljeteta kyseisessä ilma-
aluksessa.398 Näissä tilanteissa vahingonkärsijän 
ei tarvitse osoittaa, että ilma-aluksen omistaja, 
haltija tai käyttäjä olisi toiminut huolimattomasti. 
Siispä jos UAV esimerkiksi taivaalta pudotessaan 
loukkaa vakavasti metsässä kävelevää henkilöä, 
ovat mainitut tahot korvausvastuussa riippumatta 
siitä, miten huolellisesti lennättäminen on suori-
tettu. Samoin vahingonkorvausta on maksettava, 
jos UAV esimerkiksi törmää matkapuhelinverkon 
tukiasemaan.

Lain esitöiden mukaan ankaran vastuun tapauk-
sissa vahingon kärsineellä on oikeus vaatia korvausta  
 
 

valintansa mukaan keneltä tahansa: omistajalta,  
haltijalta tai käyttäjältä.399 Tarkoituksena lienee 
ollut varmistaa, etteivät korvaukset jää maksa-
matta yhden tahon maksukyvyttömyyden vuoksi. 
Toisaalta kaikki nämä tahot ovat yhteisvastuussa: 
heidän kaikkien on tarpeen mukaan osallistuttava 
korvausten maksamiseen.

Korvausvelvollisten kesken korvausmäärä on 
jaettava sen mukaan, kuin harkitaan kohtuul–
liseksi – ei siis välttämättä tasan kaikkien kesken. 
Huomioon otetaan kunkin korvausvelvollisen viaksi 
jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta 
mahdollisesti saatu etu ja muut seikat. Jos joku kor-
vausvelvollisista on ilmeisen maksukyvytön tai jos 
hänen oleskelupaikkansa on tuntematon, on kunkin 
muista korvausvelvollisista maksettava osuutensa 
vajauksesta. Jos jokin taho tästä syystä joutuu mak-
samaan korvausta yli oman osuutensa, on hänellä 
oikeus saada kultakin muulta korvausvelvolliselta 
takaisin tämän puolesta maksamansa osuus.400 
Puhutaan regressiosta eli takaisinsaannista.
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 Hemmo 2011, ”Syy-yhteys vahingonkorvausoikeudessa” ja 

”Lähtökohtia”. Ks. myös Ståhlberg & Karhu 2013, s. 341–344.

Lentotiedotusalue

9.2.2. Tuottamusvastuu

Joissain ilmailuun liittyvissä vahingoissa vahingon-
korvausvastuu ei ole ankaraa vaan tuottamus- eli 
huolimattomuusperusteista. Tällöin vastuu muo-
dostuu, jos vahinko aiheutetaan tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti.401 Tuottamuksessa on kyse vaa-
dittavan huolellisuuden laiminlyönnistä tai moi-
tittavasta riskinotosta. Tuottamus viittaa yleisesti 
siihen, että henkilön on harkittava tekojensa seu-
rauksia ja otettava huomioon muiden toimijoiden 
asema ja turvallisuus sekä terveyden että omaisuu-
den osalta: vastuu syntyy, jos henkilön olisi pitänyt 
toimia toisin.402

Ilmailussa tuottamusta edellytetään sellaisten 
vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat toiselle ilma-
alukselle, jota vahingon sattuessa myös käytetään 
ilmailuun. Myös tällaisessa ilma-aluksessa kulje-
tettavalle henkilölle tai omaisuudelle tapahtuneiden 
vahinkojen osalta vaaditaan huolimattomuutta.403 
Jos siis UAV törmää toiseen lentävään ilma-aluk-
seen, on omistaja, käyttäjä tai haltija vastuussa, jos 
hän on toiminut huolimattomasti. Jos toiminta on 
täyttänyt huolellisuudelle asetetut edellytykset, ei 
vahingonkorvausvastuuta ole vaan molemmat vas-
taavat omista vahingoistaan. Toisen ilma-aluksen 
omistajan, käyttäjän ynnä muiden korvausvel-
vollisuus arvioidaan samoin perustein: jos toinen 
ilma-alus on lentänyt huolimattomasti, on UAV:n 
käyttäjällä oikeus vahingonkorvaukseen.

Tuottamusperusteista vastuuta sovelletaan myös 
niissä tapauksissa, joissa ilma-alus on vahingon 
tapahtuessa ollut luvatta käytössä.404 Näissä tilan-
teissa omistajaa, haltijaa tai käyttäjää ei voida 
asettaa vastuuseen ilman, että hänen toimintansa 
on ollut moitittavaa. Moitittavaa lienee, ettei hen-
kilö ole asianmukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin 
ilma-aluksen luvattoman käytön estämiseksi esi-
merkiksi säilyttämällä ilma-alusta lukitussa tilassa. 
Tahallisena toimintana voidaan pitää tilannetta, 
jossa henkilö on tarkoituksella luovuttanut ilma-
aluksen ulkopuolisen käyttöön.

Ilma-aluksen luvaton käyttäjä vastaa käytöstä 
aiheutuneesta vahingosta tuottamusperusteisesti 

401 Ks. ibid., 2 luvun 1 §:n 1 momentti.
402 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 84. Ks. tarkemmin s. 79–138 ja Hemmo 2011, ”Tuottamus”.
403 Ilmailulaki (864/2014), 136 §:n 2 momentti. 
404 Ibid. 
405 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 91.
406 Ilmailulaki (864/2014), 136 §:n 2 momentti.
407 Ks. vahingonkorvauslaki (412/1974), 2 luvun 1 §:n 1 momentti.
408 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 393–401. Ks. myös Hemmo 2011, ”Korvattavat vahingot” ja ”Vahinko tapahtumakulkujen 

erotuksena”.
409 Vahingonkorvauslaki (412/1974), 5 luvun 2 §.

sen omistajalle, haltijalle tai käyttäjälle.405 Sen 
sijaan kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko 
korvataan ilma-aluksen vastuuvakuutuksesta siltä 
osin, kuin vahingon aiheuttaja ei pysty korvaamaan 
vahinkoa.406 Säännöksellä on pyritty turvaamaan 
kolmannen osapuolten edut siinäkin tapauksessa, 
että ilma-aluksen kaappaamiseen syyllistynyt 
osoittautuu maksukyvyttömäksi.

Luultavasti UAV:iden ohjaajille asetettava huo-
lellisuusvelvoite on melko ankara – onhan heillä 
muun muassa aina väistämisvelvollisuus muuhun 
lentoliikenteeseen nähden. Tuottamusperusteisen 
vahingonkorvausvastuun syrjäytyminen edellyt-
täneekin vastapuolelta eli vahinkoa kärsineeltä 
taikka kolmannelta osapuolelta erityisen huolima-
tonta lentotoimintaa. Esimerkkinä tästä voitaisiin 
kuvitella tapaus, jossa UAV:hen törmännyt muu 
ilma-alus on lentosuunnitelmastaan piittaamatta 
lentänyt liian matalalla.

9.2.3. Korvattavat vahingot

Aiheutettu vahinko on korvattava kokonaisuu-
dessaan.407 Puhutaan täydestä korvauksesta, joka 
hyvittää koko kärsijälle aiheutuneen menetyksen. 
Hänen on päästävä asemaan, jossa hän olisi ilman 
vahingon tapahtumista. Rikastua ei kuitenkaan 
saa, eli korvaus ei saa johtaa kärsijän hyötymi-
seen vahinkotapahtumasta. Tavallisesti lasketaan 
differenssi eli (taloudellinen) erotus toteutuneen 
tapahtumakulun ja hypoteettisen, vahinkoa ilman 
jääneen tapahtumakulun välillä.408

Henkilövahingot korvataan aina. Tällaisen vahin-
gon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista 
sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista 
kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä 
sekä muusta tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä 
haitasta.409 Korvauksena voidaan tuomita esimer-
kiksi UAV:n aiheuttaman aivoruhjeen alku- ja 
jälkihoidon kustannukset ja ansionmenetyksenä 
henkilön saamatta jääneet ansiotulot. Pysyvän 
haitan korvauskustannukset voivat osoittautua 
huomattaviksi.
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Henkilövahinkoihin liittyvät erikseen vahingon-
korvauslaissa mainitut (henkiset) kärsimykset. 
Kärsimyskorvaukset tulevat kyseeseen ainoastaan 
niissä UAV-vahinkotilanteissa, joissa alus on aihe-
uttanut jonkun kuoleman. Tällöin surmansa saaneen 
vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla 
näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityi-
sen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta 
kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. 
Edellytyksenä on, että kuolema on aiheutettu tahal-
lisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja että kor-
vauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi. 
Harkinnassa otetaan huomioon surmansa saaneen 
ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, 
teon laatu sekä muut olosuhteet.410

Henkilövahinkojen ohella korvataan aina esine-
vahingot. Näitä ovat esineen korjauskustannukset ja 
vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalen-
nus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja 
lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.411 

Esimerkiksi voidaan tuomita maksettavaksi toi-
sen ilma-aluksen korjauskustannukset ja mahdolli-
nen arvonalennus, jos korjaaminen on mahdollista. 
Näissä tapauksissa ilma-aluksen omistajan (taikka 
haltijan tai käyttäjän) on järjestettävä korjaus 
niin, ettei tarpeettomia kustannuksia aiheudu. Jos 
ilma-alus on täysin tuhoutunut, koko sen arvo on 
korvattava. Arvo voidaan hyvittää myös uuden vas-
taavan ilma-aluksen hinnasta. Tulojen tai elatuksen 
vähentyminen korvataan, jos vahinkoa kärsineen 
tulot tai elatus ovat riippuvaisia esineestä, esimer-
kiksi ilma-aluksesta.412

410 Ibid., 4 a §.
411 Ibid., 5 §.
412 Ks. yleisesti Hemmo 2011, ”Korvattavat vahingot” ja ”Esinevahingot”; Ståhlberg & Karhu 2013, s. 436–446.
413 Vahingonkorvauslaki (412/1974), 1 §.
414 Ks. yleisesti Hemmo 2011, ”Korvattavat vahingot”, ”Korvauskelpoiset vahinkolajit” ja ”Varallisuusvahingot”; Ståhl-

berg & Karhu 2013, s. 447–449.
415 Ibid., s. 40–49. Ks. myös Hemmo 2011, ”Sopimusperusteinen korvausvastuu” ja ”Yleistä”.

Mainittujen vahinkojen ohella voivat poikkeuk-
sellisesti tulla korvatuiksi myös sellaiset taloudelli-
set vahingot, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai 
esinevahinkoon. Tällaiset puhtaat varallisuusva-
hingot korvataan vahingonkorvauslain mukaan 
vain, jos ne on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä 
teolla, julkista valtaa käytettäessä tai jos muuten on 
erityisen painavia syitä.413 Korvattavaksi voisi tulla 
esimerkiksi UAV:n anastamisesta tai viranomaisen 
lakiin perustumattomasta lentotoiminnan estämi-
sestä johtunut liikevaihdon vähentyminen.414

Rajanveto puhtaan varallisuusvahingon ja esi-
nevahingon välillä voi olla vaikeaa. Ilmailualan 
kotimaisesta oikeuskäytännöstä voidaan nostaa 
esille kaksi tapausta: KKO 1948-I-4 ja KKO 1994:94. 
Edellisessä valtio velvoitettiin korvaamaan asi-
anomaiselle tehtaalle koituneet vahingot, jotka 
aiheutuivat valtion ilma-aluksen katkaisemien 
korkeajännitejohtojen aiheuttamista korjauskus-
tannuksista ja tuotannon menetyksistä. Sen sijaan 
jälkimmäisessä ei korvattu tuotannon menetystä 
ja ylimääräisiä käynnistyskustannuksia, jotka heli-
kopterin törmäys voimalinjaan oli aiheuttanut säh-
köä käyttäville yhtiöille. Erona oli se, että edellisessä 
tapauksessa yhtiö oli itse omistanut johdot, kun taas 
jälkimmäisessä yhtiöt eivät olleet. Jälkimmäisessä 
kyse siis oli kolmannelle osapuolelle aiheutuneista 
taloudellisista seurannaisvaikutuksista, ei ensi-
sijaisen vahingon kärsimisestä. Myös vahinkojen 
ennakoitavuuteen kiinnitettiin huomiota.

9.3. Sopimusvastuun perusteet

Sopimusvastuu perustuu niihin velvoitteisiin, joita 
henkilöllä on toista kohtaan sopimuksen nojalla: 
korvausvastuu syntyy, jos henkilö loukkaa sopi-
musta ja tästä aiheutuu vahinkoa toiselle osapuo-
lelle. Joko henkilö ei täytä sopimusvelvoitettaan 
lainkaan, taikka hän täyttää sen puutteellisesti tai 
virheellisesti. Sopimusvastuussa noudatetaan ensi-
sijaisesti kyseessä olevaa sopimusta mahdollisine 
ehtoineen korvauksesta, ei vahingonkorvauslakia;  
joihinkin sopimustyyppeihin sovelletaan tosin 

erityislakeja.415

Sopimussuhteissa voidaan erottaa deliktivas-
tuun tavoin tuottamusvastuu ja ankara vastuu. 
Erona kuitenkin on se, että tuottamuksen olemas-
saolo yleensä oletetaan jo pelkästään sen perus-
teella, että suoritusvirhe on johtanut vahinkoon. 
Vahingon aiheuttajalla on siis tavanomaisesti 
velvollisuus osoittaa, että hän on toiminut huo-
lellisesti tai ei ainakaan ole toiminut huolimatto-
masti (ekskulpaatiovastuu). Kauppalain (355/1987) 
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mukaisissa virhe- ja viivästystilanteissa sopimuk-
sen rikkoja on vastuussa, jos hän ei osoita tietty-
jen ylitsepääsemättömien esteiden olemassaoloa 
(kontrollivastuu).416

Sopimussuhteissa vahingot ovat miltei aina 
taloudellisia, ja usein ne ovat edellä mainittuja 
puhtaita varallisuusvahinkoja. Tällaisten vahin-
kojen korvaamista ei siten voida rajoittaa kuten 
deliktivastuun kohdalla. Toisaalta vahingot pääasi-
allisesti korvataan uusimalla suoritus tai antamalla 
hinnanalennusta. Vahingonkorvaus ei siis ole ainoa 
eikä useimmiten edes pääasiallinen oikeussuoja-
keino: sillä lähinnä hyvitetään sopimusrikkomuk-
sesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.417

416 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 44. Ks. myös Hemmo 2011, ”Sopimusperusteinen korvausvastuu” ja ”Vastuuperusteet”.
417 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 43–45. Ks. myös Hemmo 2011, ”Sopimusperusteinen korvausvastuu” ja ”Yleistä”.
418 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 335–340. Ks. myös Hemmo 2011, ”Syy-yhteys vahingonkorvausoikeudessa” ja ”Lähtö-

kohtia”.
419 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 335–340. Ks. myös Hemmo 2011, ”Syy-yhteys vahingonkorvausoikeudessa” ja ”Lähtö- 

kohtia”.
420 Ibid. Ks. myös Ståhlberg & Karhu 2013, s. 335–340 ja 344–345.
421 Hemmo 2011, ”Syy-yhteys vahingonkorvausoikeudessa” ja ”Lähtökohtia”. Ks. myös Ståhlberg & Karhu 2013,  

s. 341–344.

UAV-toiminnassa sopimusvastuu voisi tulla 
kyseeseen esimerkiksi silloin, jos ostettuja lento-
mittauksia tai valvontalentoja ei suoriteta lainkaan. 
Myös lentomittausten tulosten riittämättömyys 
suhteessa sovittuun voisi muodostaa korvauspe-
rusteen. Molemmissa tapauksissa lähtökohtana 
tosin olisi lentomittauksen eli sopimussuorituksen 
uusiminen, ja korvattaviksi tulisivat vain palvelun 
ostajalle mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kus-
tannukset. Samoin voisi tulla kyseeseen jo ostettujen 
lentomittausten maksujen laiminlyönti. Tällöinkin 
lähtökohtana olisi yksinkertaisesti maksun velkomi-
nen, ja korvausvastuu voisi koskea vain esimerkiksi 
perimisestä aiheutuneita ylimääräisiä menoeriä.

9.4. Syy-yhteyden osoittaminen

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on sekä sopi-
musten ulkopuolella että sopimussuhteissa aina 
syy-yhteys eli kausaliteetti teon tai laiminlyön-
nin ja aiheutuneen vahingon välillä. Kausaliteetin 
vaatimus on sisäänrakennettu sekä vahingon-
korvaus- että ilmailulakiin, itse asiassa koko 
vahingonkorvausoikeudelliseen ajatteluun. Ei ole 
oikeudenmukaista asettaa henkilön kannettavaksi 
sellaista vahinkoa, joka ei ole missään yhteydessä 
hänen toimintaansa.418

Syy-yhteyden toteamiseksi on löydettävä 
oikeudellisesti merkittävät syyt kaikkien niiden 
seikkojen joukosta, jotka ovat voineet vaikuttaa 
vahinkotapahtumaan. Luonnon- ja joskus myös 
ihmistieteiden tuottama tieto on välttämätöntä 
syy-yhteysarvioinnissa.419 Esimerkiksi UAV:n tör-
määmisen toiseen ilma-alukseen voidaan todeta 
johtuneen ohjaajan väärästä väistöliikkeestä. 
Samoin UAV:n henkilölle aiheuttama vahinko voi-
daan jäljittää aivoruhjeeseen, joka on seurannut 
aluksen putoamisesta henkilön päälle, mikä taas 
on johtunut aluksen akun tyhjenemisestä. Akun 
varauksen purkautuminen voidaan vielä jäljittää 
ohjaajan laiminlyöntiin seurata akun varausta len-
nätyksen aikana.

Kuitenkaan oikeudellinen ja luonnontieteelli-
nen kausaliteetti eivät käy aina yksi yhteen. Syy-
yhteyttä voidaan joskus pitää riittävän luotettavasti 
selvitettynä, vaikka asiaan liittyisi luonnontie-
teellisiä epävarmuustekijöitä. Toisaalta juridista 
syy-yhteyttä ei välttämättä uloteta kaikkiin kauas–
kantoisiin seurauksiin, vaikka näiden katsottaisiin 
olevan luonnontieteellisesti seurausta teosta.420 
Esimerkiksi voidaan todeta UAV:n ohjaajan aiheut-
taneen toisen ilma-aluksen vaurioitumisen, vaikka 
kyseessä olisi ollut erittäin tuulinen päivä, mikä on 
väistämättä vaikeuttanut ohjaamista. Tällaiset sei-
kat on lennätyksessä huomioitava.

Syy-yhteyttä kuvataan usein siten, että aiheut- 
taminen on muuttanut tapahtumien kulkua: ilman 
tekoa olisivat asiat menneet toisin, eikä tarkastel-
tavaa vahinkoa olisi tapahtunut. Aiheuttaminen voi 
tällä tavalla olla aktiivista mutta joissain tapauk-
sissa myös passiivista, jolloin teosta pidättyminen 
johtaa vahingon aiheutumiseen. Tällöin henkilö jät-
tää toimimatta niin kuin häneltä voidaan odottaa.421 
Esimerkkinä aktiivisesta aiheuttamisesta voidaan 
mainita yksinkertaisesti UAV:n ohjaaminen vaa-
ralliseen tilanteeseen, kun taas passiivista aiheut-
tamista on tarvittavien väistöliikkeiden tekemättä 
jättäminen.
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9.5. Vakuuttaminen

422 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, 4 artikla.
423 Ilmailulaki (864/2014), 61 §.
424 Routaboul & Smith 2012, 5.39 kohta.
425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, 7 artikla.
426 Ks. ’Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, perustelumuistion 1.4 kohta.
427 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, 2 artikla.
428 Routaboul & Smith 2012, 5.38 kohta.
429 Ibid., 5.31 kohta.
430 Ks. Euroopan komission tiedonanto COM(2014) 207, s. 9.
431 Routaboul & Smith 2012, 5.41 kohta.
432 Aalto 2015, s. 3.

Lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten käyttä-
jien tulee tavanomaisesti omistaa EU-lainsäädännön 
mukainen vakuutus. Vakuutuksen on katettava 
ilmailusta syntyvä korvausvastuu matkustajille, 
matkatavaroille, rahdille ja kolmansille osapuolille. 
Vakuutusturvan on oltava voimassa jokaisella len-
nolla riippumatta siitä, millä perusteella ilma-alus 
on käyttäjän käytössä.422 Selvitystä vakuutustur-
vasta on pidettävä mukana, kun ilma-alusta käy-
tetään ilmailuun.423 Vakuuttaminen on erityisen 
tärkeää myös malminetsinnässä ja kaivostoiminnan 
valvonnassa, jos alusten hyötykuorma on arvokasta.

Vakuutusturvan määrä riippuu ilma-aluksen 
lentoonlähtömassasta ja turvan kohteesta. UAV:ita, 
jotka eivät kuljeta rahtia tai matkustajia, voi koskea 
vain vakuutus, jossa on korvausvastuu kolmansille 
osapuolille – ilma-alukseen nähden ulkopuolisille.424 
Alle 500 kg:n painoisen aluksen vakuutuksen 
vähimmäismäärä olisi asetuksen mukaan 750 000 
erityisnosto-oikeutta (engl. ”Special Drawing 
Right”, SDR), joka vastaa noin 950 000 euroa. 
Alle 1 000 kg:n painoisella vähimmäismäärä olisi 
kaksinkertainen: 1 500 000 SDR.425

Vakuutusasetus ei ole EASA-perusasetuksen 
täytäntöönpanoasetus, joka noudattaisi 150 kg:n 
painorajaa: sitä sovelletaan lähtökohtaisesti 
kaikkiin ilma-aluksiin.426 Poikkeuksena tästä on 
muun muassa nimenomaisesti mainittu lennokit, 
joiden lentoonlähtömassa on alle 20 kg, sekä alle 
500 kg:n painoiset ultrakevyet lentokoneet, joita 
käytetään muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. 
Jälkimmäinen poikkeus koskee tosin ainoastaan 
velvoitetta vakuuttaa sodan ja terrorismin va–
ralta.427 Tulisiko näitä poikkeuksia soveltaa mie–
hittämättömiin ilma-aluksiin?

Lennokkeja koskeva poikkeus ei sovellu mie-
hittämättömiin ilma-aluksiin, sillä lennokit eivät 
määritelmällisesti ole ilma-aluksia. Kaupalliseen, 
tieteelliseen tai viranomaisluontoiseen tarkoituk-
seen käytetyt UAV:t kuuluvat asetuksen soveltamis-

alaan.428 Ultrakevyitä ilma-aluksia koskeva poikkeus 
ei sekään määritelmällisesti sovellu UAV:ihin, koska 
ultrakevyet ilma-alukset ovat kokonaan oma ilma-
alustyyppinsä. Niiden tarkoitus myös on malmin-
etsintä- ja valvontatilanteissa usein kaupallinen, 
eikä vapautus vakuuttamisesta sodan ja terrorismin 
varalta ole kovin merkittävä poikkeus.

Miehittämättömiin ilma-aluksiin siis tulisi 
soveltaa asetuksen kirjaimen mukaan tavanomai-
sia vakuutusvaatimuksia. On kuitenkin selvää, että 
asetus laadittiin ajankohtana, jolloin UAV:iden len-
nättäminen oli huomattavasti harvinaisempaa.429 
Siispä siinä ei asianmukaisella tavalla oteta huomi-
oon UAV:iden erityispiirteitä. Tämä soveltuvuuson-
gelma on tunnustettu EU-tasolla.430

Jo monia vuosia UAV:t ovat valtaosin jääneet 
vakuuttamatta. Kuluttajamarkkinoilla ei ole toiminut 
yhtiöitä, jotka toimisivat ilmailuvastuuvakuutusten 
parissa. Lentoliikennevakuutukset ovat eriytyneet 
kansainvälisesti omaksi markkinalohkokseen, 
jolta lentoyhtiöt ostavat vakuutuksensa. Kynnys 
hankkia UAV-vakuutus tällä tavoin on kuitenkin 
ollut useimmille toimijoille liian korkea.431

Yrityksille on ollut tarjolla toiminnan vastuuva-
kuutuksia, mutta näistä on useimmiten ilmailua 
koskevat vastuut rajattu pois. Harrastekäytössä 
olevien lennokkien vakuuttaminen on taas hoi-
dettu kotivakuutusten kautta. Suomessa UAV-
vakuuttamisen puutteellisuus ilmenee muun 
muassa Finanssialan Keskusliiton lausunnosta.432 
Vuonna 2015 saatujen tietojen perusteella yksikään 
suomalainen merkittävä vakuutusyhtiö ei tarjonnut 
UAV-vastuuvakuutuksia. 

Kuitenkin tätä kirjoitettaessa muutamat vakuu-
tusyhtiöt ovat alkaneet Suomessa tarjota (tai ilmei-
sesti pikemminkin välittää) vakuutuksia UAV:iden 
ammattimaisille käyttäjille. Vakuutuksia ovat 
hankkineet erityisesti ilmakuvaustoimintaan eri-
koistuneet toimijat, mutta niihin tukeutuminen on 
suositeltavaa riippumatta toiminnan luonteesta. 
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Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta olisi 
ilmailuturvallisuuden kannalta suotavaa, että 
UAV:iden vakuuttaminen tuotaisiin selvemmin 
sääntelyn piiriin.433 Samalla tulisi tosin pitää huolta 

433 Ks. Routaboul & Smith 2012, 5.43–5.45 kohdat.
434 Ks. esim. Annex 1: Personnel Licensing.
435 Ilmailurikosten tunnusmerkistöt siirrettiin ilmailulaista rikoslakiin vuonna 1999. Ks. hallituksen esitys 32/1997 vp.
436 Ilmailulaki (864/2014), 142 §.
437 Hallituksen esitys 79/2014 vp, s. 93.

alan toimintaedellytyksistä. Tämä edellyttäisi edellä 
mainitun vakuutusasetuksen päivittämistä esimer-
kiksi jo EU:n ilmailulainsäädännön kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä.

10. HALLINNOLLISET JA RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

10.1. Yleistä

Ilmailun turvallisuuteen liittyy olennaisesti alan 
toimijoiden kontrollointi: on valvottava, että lentä-
jät tai lennättäjät, muu miehistö, huoltohenkilöstö, 
valmistajat ja lentoyhtiöt noudattavat kaikissa 
toimissaan ilmailuoikeutta. Viime kädessä on voi-
tava puuttua huolimattomaan lentotoimintaan 
lupien peruuttamisella. Kuten edellä on kattavasti 
kuvailtu, UAV-toiminta on Suomessa tätä kirjoitet-
taessa lupavapaata. Kun kuitenkin tulevaisuudessa 
myös joiltain kauko-ohjaajilta voidaan edellyttää 
lupakirjaa taikka käyttäjiltä (lentotoiminnan har-
joittajilta) valtuutusta tai toimintalupaa, voidaan 
heihinkin kohdistaa hallinnollisia seuraamuksia.

Miehitetyissä ilma-aluksissa tapahtuvat ja nii-
hin kohdistuvat rikolliset teot, kuten häiriökäyt-
täytyminen, kaappaukset ja pommi-iskut, ovat 
erityisen vaarallisia, sillä ne vaarantavat koko 
ilma-aluksen ja joskus jopa yleisen turvallisuuden. 
Kevyiden miehittämättömien ilma-alusten kohdalla 
samankaltaiset rikokset tuskin tulevat kyseeseen, 
ja on vaikeaa kuvitella intressiä sellaisten tekemi-
seen. Kuitenkin miehitettyjen ilma-alusten tapaan 
UAV:ita itseään voidaan käyttää tahallisesti tai huo-

limattomasti niin, että muu ilmailu tai muut tahot 
joutuvat vaaraan. Samoin niiden käyttö rikolliseen 
toimintaan, kuten huumeiden salakuljetukseen 
ja salakuvaamiseen, on mahdollista. Siispä myös 
UAV:iden ohjaajat voivat syyllistyä ilmailurikoksiin 
ja -rikkomuksiin.

Ilmailuun liittyviin hallinnollisiin seuraamuksiin 
on viitattu eräissä Chicagon yleissopimuksen liit-
teissä.434 Raskaiden UAV:iden lainvastaisen käytön 
seuraamuksista on säädetty myös EU:n ilmailuase-
tuksissa. Kevyisiin UAV:hin kuitenkin sovelletaan 
ainoastaan ilmailulakia.

Vakavien ilmailurikosten sääntely taas perustuu 
kansainvälisiin sopimuksiin. Nämä sopimukset 
ja niiden lisäpöytäkirjat koskevat häiriökäyttäy-
tymistä miehitetyissä ilma-aluksissa sekä niiden 
kaappaamista ja tuhoamista, joten ne eivät liity 
tässä raportissa tutkittuun UAV-toimintaan. EU:lla 
taas ei ole lähtökohtaisesti kompetenssia puuttua 
ilmailurikoksiin, vaan tämä kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Kevyitä UAV:ita koskevista rikoksista 
säädetään siis lähinnä rikoslaissa (39/1889).435

10.2. Hallinnolliset seuraamukset

Ilmailulain hallinnolliset seuraamukset jakaantuvat 
kahteen pääkategoriaan:
a) seuraamukset henkilöille, joilla on lupa
b) seuraamukset organisaatioille, joilla on lupa.

Henkilöluvan haltijalle, kuten tulevaisuudessa 
mahdollisesti kauko-ohjaajalle, voidaan antaa 
huomautus, jos hän toimii huolimattomuudesta 
vastoin velvollisuuttaan lentoturvallisuuteen. 

Varoitus voidaan antaa, jos luvanhaltijan toi-
minta on ollut tahallista tai jos hän ilmailua kos-
kevia säännöksiä tai määräyksiä rikkomalla on 
osoittanut puuttuvaa halua tai kykyä niiden nou-
dattamiseen. Huomautus voi olla suullinen tai kir-
jallinen, kun taas varoitus on aina kirjallinen.436 
Huomautus on siis varoitusta lievempi seuraamus.437 
 Lupa voidaan myös peruuttaa väliaikaisesti tai 
pysyvästi. Peruutus on mahdollinen, jos käyttäjä tai 
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kauko-ohjaaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:
1) Hän ei sairauden, vammautumisen tai muun len-

toturvallisuuteen vaikuttavan syyn vuoksi enää 
täytä asianomaisen luvan saamisen edellytyksiä.

2) Hän ei tiedoiltaan, taidoiltaan, koulutukseltaan 
tai kokemukseltaan enää täytä luvan saamisen 
edellytyksiä.

3) Hän huomautuksesta tai varoituksesta huoli-
matta jatkaa ilmailua koskevien säännösten tai 
määräysten rikkomista.

4) Hän rikkomalla olennaisella tavalla tai toistu-
vasti ilmailua koskevia säännöksiä tai määrä-
yksiä osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden 
noudattamiseen. 

5) Hän on muulla toiminnallaan osoittanut sellaista 
yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai mää-
räyksistä, että se antaa aiheen epäillä luvan hal-
tijan kykyä tai halua noudattaa turvallisuuden 
kannalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä.438

Kohtien 1 ja 2 mukainen peruutus on voimassa, kun-
nes luvan saamisen edellytykset täyttyvät. Sen sijaan 
muista syistä tapahtuneen peruutuksen kesto riippuu 
rikkomuksen vakavuudesta.439 Myös lääketieteelli-
nen kelpoisuustodistus on mahdollista peruuttaa. 
Tällöin kyse on siitä, ettei henkilö sairauden, vam-
mautumisen tai muun lentoturvallisuuteen vaikut-
tavan syyn vuoksi täytä EU-asetuksissa säädettyjä 
lupaedellytyksiä.440 Jos Trafi tutkii luvan peruutta-
mista, se voi määrätä väliaikaisen kiellon harjoittaa 
toimintaa – tässä tapauksessa UAV-toimintaa. Kielto 
on voimassa, kunnes asia on ratkaistu.441

Organisaatioluvan haltijalle, kuten tulevaisuu-
dessa mahdollisesti UAV:n käyttäjälle (esimerkiksi 
kuvaustoimintayritys), voidaan myös antaa huo-
mautus. Näin tehdään, jos luvan haltija jättää nou-
dattamatta ilmailulaissa tarkoitetun hyväksynnän 
ehtoja tai muita määräyksiä, jotka koskevat luvassa 
tarkoitettua toimintaa. Varoitus annetaan, jos huo-
mautusta ei pidetä riittävänä, kun otetaan huomi-
oon asiasta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan. 
Kuten edellä, huomautus voi lievempänä seurauk-
sena olla suullinen tai kirjallinen, kun taas varoitus 
on aina kirjallinen.442

438 Ilmailulaki (864/2014), 143 §:n 1 momentti.
439 Ibid., 143 §:n 2 momentti.
440 Ibid., 144 §.
441 Ibid., 143 §:n 3 momentti.
442 Ibid., 147 §.
443 Ibid., 148 §. Peruuttaminen on sallittua vain, jos organisaation kannalta lievempää seuraamusta ei voida pitää riittä-

vänä ottaen huomioon asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat.
444 Ibid., 150 §.
445 Ibid., 149 ja 151 §.

Organisaatiolupaa voidaan muuttaa tai rajoittaa 
ja se voidaan peruuttaa taikka sen sallima toiminta 
kieltää väliaikaisesti, jos jokin seuraavista ehdoista 
täyttyy:
1) On perusteltua syytä epäillä, ettei luvan mukai-

sen toiminnan harjoittaja kykene harjoittamaan 
toimintaansa turvallisesti.

2) Luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole, eikä 
edellytyksissä olevia virheitä tai puutteita korjata 
asetetussa määräajassa.

3) Luvan haltija jättää olennaisesti noudattamatta 
luvan ehtoja tai muita määräyksiä, jotka koskevat 
luvassa tarkoitettua toimintaa.

4) Luvan haltija jatkaa huomautuksesta tai varoi-
tuksesta huolimatta luvan ehtojen vastaista toi-
mintaa tai jatkaa muiden toimintaa koskevien 
määräysten rikkomista.

5) Luvan haltija ei noudata liikennöintiluvan perus-
teena olevaa lentoliikennesopimusta tai muuta 
kansainvälistä velvoitetta.443

Lentotoimintalupa, kuten tulevaisuudessa mah-
dollisesti UAV-toimintalupa, voi myös raueta. 
Näin tapahtuu ensinnäkin, jos haltija ei ole ryhty-
nyt käyttämään liikenneoikeuksia saamansa luvan 
ehtojen mukaisesti. Toinen peruste raukeamiselle 
on se, että haltija lopettaa tai keskeyttää lentotoi-
mintansa. Tässä tapauksessa Trafi asettaa toimijalle 
määräajan, jonka puitteissa hänen on osoitettava, 
että hän edelleen täyttää luvan edellytykset. Toimija 
voi myös osoittaa, että toiminnan keskeyttäminen 
on johtunut poikkeuksellisista seikoista, joihin hän 
ei ole voinut vaikuttaa. Kolmanneksi lupa raukeaa, 
jos sen saamiseksi säädettyjä edellytyksiä ei enää ole 
olemassa eikä haltija korjaa puutteita Trafin aset-
tamassa määräajassa.444

Mainittakoon, että ilmailulaissa kielletään 
viranomaista hyväksymästä luvan muuttamista tai 
uudistamista, jos haltija on laiminlyönyt aiemman 
maksunsa. Trafi voi myös asettaa antamansa käskyn 
tai kiellon tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan 
tai keskeyttämisuhan.445 
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10.3. Rikosoikeudelliset seuraamukset

446 Rikoslaki (39/1889), 23 luvun 1 §:n 1–3 momentit.
447 Ibid., 23 luvun 2 §:n 3 momentin 2 kohta.
448 Ilmailulaki (864/2014), 177 §. Säännöksen muotoilu ”ilma-aluksessa tehtävää suorittava” viittaa tiukasti tulkittuna 

ainoastaan miehitettyjen ilma-alusten miehistöön, mutta tässä asiaa on tarkasteltu ilmailun turvallisuusintressien 
ja UAV:iden käyttäjien oikeusvarmuuden kannalta.

449 Rikoslaki (39/1889), 23 luvun 6 §.
450 Lappi-Seppälä 2008, ”Ilmaliikennejuopumus (RL 23:6)”, ”Ilma-alus”.
451 Rikoslaki (39/1889), 23 luvun 8 §.

10.3.1. Ilmailurikokset

Rikoksena UAV:n lennättämisessä voi tulla kysee-
seen ensinnäkin liikenneturvallisuuden vaaran-
taminen. UAV:n ohjaaja tai muu miehistön jäsen 
tuomitaan tästä rikoksesta, jos hän tahallaan 
tai huolimattomuudesta rikkoo ilmailulakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä  
sellaisella tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan 
vaaraa toisen turvallisuudelle. Toisin kuin tie-, 
vesi- tai junaliikenteessä, ilmailussa syyllistyy lii-
kenneturvallisuuden vaarantamiseen siinäkin tapa-
uksessa, että menettely on omiaan aiheuttamaan 
vain vähäisen vaaran. Rangaistuksena tuomitaan 
sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.446

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen katso-
taan törkeäksi, jos rikkominen tapahtuu tahal-
laan tai törkeästä huolimattomuudesta. Lisäksi 
edellytetään, että rikos on omiaan aiheuttamaan 
vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. 
Rangaistuksena tuomitaan vähintään 30 päivä– 
sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.447

Miehittämättömän ilma-aluksen ohjaaja tai muu 
miehistön jäsen voi myös syyllistyä huumaavan 
aineen käyttämiseen ilmailussa tai ilmaliikennejuo-
pumukseen, joista ensimmäinen teko on lievempi. 
Siitä voidaan tuomita sakkoon mainittu henkilö, 
jos hänen verensä alkoholipitoisuus on alkoholin 
nauttimisesta kohonnut tai hän on käyttänyt alko-
holia tai muuta huumaavaa ainetta niin, että sitä on 
hänen elimistössään havaittava määrä.448 Sakkoa 
voidaan siis tuomita jo pelkästään sen perusteella, 
että henkilöllä on yhtään alkoholia veressään tai 
muuta huumaavaa ainetta elimistössään.

Varsinaisesta ilmaliikennejuopumuksesta tuo-
mitaan UAV:n ohjaaja tai muu miehistön jäsen, joka 
ohjaa ilma-alusta nautittuaan alkoholia niin, että 
hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana 
tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että 
hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen 
kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huo-

nontunut. Samoin tuomitaan se, joka ohjaa ilma-
alusta käytettyään huumausainetta niin, että hänen 
veressään on tehtävän aikana tai sen jälkeen käy-
tetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen 
aineenvaihduntatuotetta. Myös alkoholin ja muiden 
huumaavien aineiden yhteiskäyttö on rangaistavaa. 
Lääkevalmisteet, joita ohjaajalla tai miehistön jäse-
nellä on oikeus käyttää, on rajattu rikoksen ulko-
puolelle. Maksimirangaistuksena voidaan tuomita 
kaksi vuotta vankeutta.449

Ilmaliikennejuopumuksen oikeuskäytännöstä 
on hyvä nostaa esille Korkeimman oikeuden rat-
kaisu KKO 2008:34. Tapauksessa ilma-aluksen len-
toperämies oli saapunut ilma-aluksen ohjaamoon 
tarkoituksenaan välittömästi lähteä suorittamaan 
lentotehtävää. Poliisi oli kuitenkin keskeyttänyt 
lentoonlähdön, koska perämiehen todettiin ole-
van 0,76 promillen humalassa. KKO ei muuttanut 
alempien oikeusasteiden langettavaa tuomiota. 
Ratkaisun perusteluissa vahvistetaan, että rikok-
seen syyllistyy myös toimimalla ilma-aluksen 
miehistön jäsenenä. Rangaistavuus ei edellytä 
ilma-aluksen liikkeelle lähtöä tai edes moottorien 
käynnistymistä, vaan rikos voi tapahtua jo lennon 
valmisteluvaiheessa. Seikat on hyvä pitää mie-
lessä myös miehittämättömässä lentotoiminnassa, 
vaikka oikeuskirjallisuudessa onkin todettu, että 
ilma-aluksen koolla ja ominaisuuksilla on ratkai-
seva merkitys asiassa.450

Rikokseen syyllistyy myös henkilö, joka luovut-
taa UAV:n kuljetettavaksi, ohjailtavaksi tai ohjatta-
vaksi henkilölle, joka ilmeisesti on siinä tilassa, että 
syyllistyy ilmaliikennejuopumukseen. Ilmailuun 
liittyvän tehtävänkin, kuten luultavasti UAV:iden 
tapauksessa tähystämisen, luovuttaminen on ran-
gaistavaa. Teosta rangaistaan kulkuneuvon luovut-
tamisena juopuneelle ja siitä tuomitaan sakkoa tai 
vankeutta enintään yksi vuosi.451

Tulevaisuudessa UAV:n ohjaaminen ilman vaa- 
dittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa tai ken-
ties muuta todistusta, jos sellaista edellytetään, voi 
sekin olla rangaistavaa. Rikokseksi luetaan tähän 
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liittyen myös UAV:n kulun turvallisuuteen olen-
naisesti vaikuttavaan tehtävään, kuten tähystä-
miseen, ryhtyminen ilman vaadittavaa pätevyyttä. 
Rikosnimikkeenä on kulkuneuvon kuljettaminen 
oikeudetta, ja siitä tuomitaan sakkoa tai vankeutta 
enintään kuusi kuukautta.452

10.3.2. Ilmailurikkomus

Ilmailussa voidaan rangaista myös ilmailurik-
komuksesta. UAV:ihin soveltaen rikkomukseen  
syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta

1) käyttää tai luovuttaa ilma-aluksen toiselle 
ilmailuun käytettäväksi niin, ettei käyttäjällä 
ole oikeutta ilmailuun Suomen alueella

2) rikkoo ilmailulta rajoitettuja alueita koskevaa 
kieltoa tai vaara-aluetta koskevaa rajoitusta

3) käyttää ilmailuun ilma-alusta, jota ei ole asi-
anmukaisesti merkitty ilmailulain edellyttämin 
taikka vastaavin ulkomaisin tunnuksin taikka 
joka on varustettu väärin tunnuksin

4) ei ilmoita ilma-alusrekisteritiedoissa tai lento-
kelpoisuustiedoissa tapahtuneista muutoksista

5) käyttää tai luovuttaa toiselle ilmailuun ilma-
aluksen, jolla ei (lentokelpoisuutta koskevien 
säännösten mukaisesti) saa lentää

6) ei ilmoita lupaa hakiessa tai hallittaessa teki-
jöistä, jotka vaikuttavat kelpoisuuteen

7) rikkoo päällikölle, miehistön jäsenelle tai tähys-
täjälle säädettyä velvollisuutta lennon valmis-
telusta ja suorittamisesta

452 Ibid., 23 luvun 10 §.
453 Ilmailulaki (864/2014), 178 §.
454 Ibid., 178–180 §.
455 Mainittakoon aluksi, että tässä raportissa on jouduttu omaksumaan käännökset sellaisille EU:n dokumenttien  

termeille, joita ei ole vielä virallisesti suomennettu. Näiden käännösten kohdalla on viitattu kuitenkin myös alku–
peräiseen englanninkieliseen käsitteeseen.

8) harjoittaa lentotyötä tai lentokoulutusta taikka 
järjestää lentonäytöksiä tai -kilpailuja ilman 
vaadittavaa lupaa tai luvan ehtoja rikkoen

9) pitää lentopaikkaa ilman hyväksyntätodistusta 
tai pitolupaa taikka rikkoo todistuksen tai luvan 
ehtoja

10) rikkoo lentopaikan käytön kieltoa tai rajoitusta
11) rikkoo kieltoa liikkua tai oleskella lentoaseman 

eräillä alueilla
12) käyttää valtakunnan rajan yli lentämiseen 

muuta kuin lainmukaista rajanylityspaikkaa
13) siirtää löytämäänsä onnettomuuteen luultavasti 

liittyvää ilma-alusta tai sen osaa tai tavaraa 
ilman lupaa

14) rikkoo rajoitusta, joka on asetettu lentotoimin-
nan vaarallisuuden tai häiritsevyyden vuoksi

15) rikkoo ilma-aluksen kulkuun puuttumista kos-
kevaa kieltoa tai määräystä.453

Rikkomuksesta tuomitaan sakkoa, jollei teosta 
muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 
Kuitenkin jos rikkomus on vähäinen tai teosta 
tekijälle aiheutuvia hallinnollisia seuraamuksia 
voidaan teon vakavuuteen nähden pitää riittävinä, 
voidaan syyte jättää ajamatta tai rangaistus tuo-
mitsematta. Jos rikkomus on ilmeisesti vähäinen, 
voi Trafi olla ryhtymättä muihin toimenpiteisiin ja 
antaa rikkojalle pelkän huomautuksen. Syyttäjän on 
ennen syyteratkaisun tekemistä joka tapauksessa 
varattava Trafille tilaisuus antaa lausuntonsa asi-
assa. Sama pätee tuomioistuimeen, joka käsittelee 
asiaa.454

11. SÄÄNTELYN TULEVAISUUS

11.1. Euroopan unionin uusi sääntelymalli

11.1.1. Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistus

11.1.1.1. Keskeiset vaatimukset
EU:n ilmailulainsäädäntö on sääntelyn lohko, jota 
päivitetään jatkuvasti. Taustalla on tarve kehittää 
yhteismarkkinoita ja parantaa siviili-ilmailun tur-
vallisuutta Euroopassa. Näihin tekijöihin vaikuttaa 

myös UAV:iden kasvanut käyttö. UAV:iden suun-
nittelun, valmistamisen, markkinoille saattamisen, 
huollon ja käytön tulee tapahtua kontrolloidusti, 
jotta yhteismarkkinoiden toimiminen ja ilmailun 
korkea turvallisuustaso voidaan varmistaa.455

Kuten raportin alussa on mainittu, tätä kirjoi-
tettaessa ilmailulainsäädännön ydintä, EASA- 
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perusasetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 216/2008), ollaan uudistamassa koko-
naan. Joulukuussa 2015 annettiin asiasta Euroopan 
komission ehdotus COM(2015) 613. Ehdotettu ase-
tus olisi soveltamisalaltaan osin nykyistä perus-
asetusta vastaava. Se koskisi lähtökohtaisesti 
ainoastaan siviilitoimintaan käytettäviä UAV:ita; 
valtion UAV:t (kuten sotilas-, poliisi-, tulli- ja 
pelastusilma-alukset) jäisivät edelleen kansal-
lisen sääntelyn varaan. Uusia säännöksiä olisi 
kuitenkin mahdollista soveltaa myös valtion ilma-
alusten toimintaan. Alueellinen soveltamisala 
olisi entiseen tapaan rajattu Euroopan yhteiseen 
ilmatilaan, mutta Euroopassa vierailevat UAV:t toki 
joutuisivat noudattamaan vaatimuksia.456

Tärkeimpänä muutoksena UAV:iden osalta 
olisi keinotekoisena pidetystä 150 kg:n painora-
jasta luopuminen: sääntely koskisi vastaisuudessa 
kaikkea siviili-UAV-toimintaa. Uusi perusasetus 
ei myöskään tekisi eroa kaupallisten (kuten kop-
terikuvaus tai malminetsintä) ja ei-kaupallisten 
(harrastetoiminta, kuten lennokit) miehittämät-
tömien operaatioiden välille. Käsite ”lennokki” 
siten menettäisi merkityksensä.457 Asetuksen piiriin 
kuuluisi yksinkertaisesti kaikki miehittämättömien 
ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkurei-
den, osien ja irrallisten varusteiden samoin kuin 
niiden etäohjauslaitteiden suunnittelu, tuotanto, 
huolto ja käyttö, kun tällaisia ilma-aluksia käyttää 
yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa lentotoi-
minnan harjoittaja, joka on sijoittautunut tai jonka 
asuinpaikka on alueella, johon perussopimuksia 
sovelletaan.458

Esitetty asetus olisi uusi perusasetus, joten 
siihen sisällytetyt UAV:ita koskevat vaatimukset 
olisivat melko yleisluontoisia. Uusi perusasetus, 
kuten vanhakin, sisältäisi vain keskeisimmät len-
tokelpoisuuden, organisaatioiden, käyttäjien ja 
toiminnan vaatimukset, joita kaikkien toimijoiden 
ja ilma-alusten tulisi noudattaa. Tämä mahdollis-
taisi UAV-toiminnan täsmällisemmän sääntelyn 

456 Euroopan komission ehdotus COM(2015) 613, 2 artikla ja ”Perustelut”, s. 12.
457 Lennokkien asemaa on tarkemmin eritelty EASA:n malliasetuksessa ’Prototype’ Commission Regulation on Unmanned 

Aircraft Operations, perustelumuistion 1.6 kohta. Arkikielessä käsitettä voitaisiin toki jatkossakin käyttää.
458 Euroopan komission ehdotus COM(2015) 613, 2 artiklan h) kohta, ”Perustelut”, s. 12. ja I liite.
459 Ks. ibid., esim. IX liitteen 2.3 kohta (”This person shall also demonstrate medical fitness” – “Käyttäjän on myös 

osoitettava lääketieteellinen kelpoisuutensa”). Käyttäjältä ei tulisi edellyttää lääketieteellistä kelpoisuutta, koska 
kyseessä voi olla oikeushenkilökin, vaan ohjaajalta. Jos käyttäjä ja ohjaaja ovat sama luonnollinen henkilö, kelpoi-
suusedellytys pätee jo ohjaajana toimimisen perusteella.

460 ’Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operation, 2 artiklan 2 kohdan (m) ja (p) alakohdat. Ks. myös 
ilmailumääräys OPS M1-32, 2 luku (”määräyksessä tarkoitetaan – – kauko-ohjaajalla [UAV:n] käyttöön perehtynyttä 
henkilöä, joka käyttää ohjauslaitteita lennätyksen aikana [ja] käyttäjällä luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka käyt-
töön omistaja tai haltija on luovuttanut ilma-aluksen”).

461 Euroopan komission ehdotus COM(2015) 613, IX liitteen 1 kohdan a) alakohta.

jäljempänä kuvattavan EASA:n malliasetuksen 
mukaisesti.

Soveltamisalaan kuuluvan UAV-toiminnan tulisi 
noudattaa ehdotetun asetuksen IX liitteeseen sisäl-
lytettyjä keskeisiä vaatimuksia ja lisävaatimuksia. 
Liitteen vaatimukset olisi osoitettu sekä käyttäjille 
eli toiminnanharjoittajille (engl. ”operator”) että 
henkilöille, jotka niitä käyttävät (engl. ”person ope-
rating an unmanned aircraft”). Alkuperäinen eng-
lanninkielinen käsitteistö on harhaanjohtavaa, ja 
suomenkielisessä käännöksessä onkin virheellisesti 
yhdistetty termit tarkoittamaan samaa.459

Osuvampaa olisi puhua – EASA:n ja Trafin asia-
kirjojen sekä tämänkin raportin tapaan – käyttä-
jästä ja kauko-ohjaajasta. Edellisellä tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
käyttää tai aikoo käyttää UAV:ta, eli käytännössä 
ihmistä, toiminimeä tai yritystä, joka harjoittaa 
toimintaa. Jälkimmäisellä taas tarkoitetaan yksin-
omaan luonnollista henkilöä (ihmistä), joka ohjailee 
UAV:ta lennon aikana ja vastaa (tältä osin) lennon 
turvallisuudesta.460

IX liitteen nojalla UAV:iden ohjaajien tulisi olla 
tietoisia ”sovellettavista unionin ja kansallisista 
säännöistä, jotka koskevat suunniteltua lentotoi-
mintaa.” Erityisesti turvallisuutta, yksityisyyttä, 
tietosuojaa, vastuukysymyksiä, vakuutuksia, tur-
vatoimia tai ympäristönsuojelua koskevat säännöt 
tulisi tuntea. Ohjaajan olisi myös kyettävä varmis-
tamaan käytön turvallisuus ja pidettävä ilma-alus 
erillään maan pinnalla olevista ihmisistä ja muista 
ilmatilan käyttäjistä. Tämä edellyttäisi sitä, että 
ohjaaja tuntee valmistajan antamat käyttöohjeet, 
kaikki asiaan liittyvät ilma-aluksen toiminnot, 
sovellettavat lentosäännöt sekä ilmaliikenteen hal-
lintaan ja lennonvarmistukseen (engl. ”Air Traffic 
Management”, ATM ja ”Air Navigation Service”, 
ANS) kuuluvat menetelmät.461

Itse miehittämätön ilma-alus tulisi suunnitella ja 
rakentaa siten, että se soveltuisi tehtäväänsä. Sen 
käytön, säätämisen ja huollon ei tulisi suunnitel-
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luissa olosuhteissa aiheuttaa ihmisille vaaraa. Sen 
tulisi sisältää ne erityispiirteet ja toiminnot, jotka 
ovat tarpeellisia ”turvallisuuteen, yksityisyyteen, 
henkilötietosuojaan, turvatoimiin tai ympäristöön 
liittyvien riskien” rajoittamiseksi. Yksityisyyden 
suoja ja tietosuoja olisi siis kenties otettava huo-
mioon jo aluksen suunnittelussa. Se, miten tämä 
tapahtuisi käytännössä, on vielä epäselvää. Tämän 
lisäksi aluksen ominaisuuksien pitäisi varmistaa 
sen helppo tunnistaminen ja käyttö sekä kyky nou-
dattaa rajoituksia, kieltoja tai edellytyksiä.462

11.1.1.2. Keskeiset lisävaatimukset
Komission ehdottama asetus sisältäisi edellä maini-
tun ohella joitain ”keskeisiä lisävaatimuksia”, jotka 
tulisi täyttää UAV:n käytön aikana ”niin, että käytön 
riskitaso otetaan tarpeen mukaan huomioon”. Näitä 
vaatimuksia ei siis sovellettaisi täysimääräisesti 
kaikkiin miehittämättömiin ilma-aluksiin vaan 
aluksen ja operaation tyypin mukaan noudattaen 
EASA:n suuntaviivoja. Esimerkiksi alle 25 kg:n pai-
noisia kaupallistettuja malleja kohdeltaisiin kulu-
tustavaroina (tuotevalvonta), kun taas isommat tai 
poikkeavat olisivat viranomaiskontrollissa.463 Tässä 
kuvatut lisävaatimukset olisivat siten lähinnä vii-
tekehys tarkemmalle sääntelylle, jota on esitelty 
tämän raportin seuraavissa alaluvuissa.

Lisävaatimukset koskisivat muun muassa ympä-
ristöstandardeja.464 Lentokelpoisuuden osalta edel-
lytettäisiin käyttäjiltä, että
- UAV:lla on suunnittelusta johtuvat ominaisuudet, 

jotka kokemus on osoittanut turvallisiksi käyttä-
jälle tai muille tahoille

- UAV:n tuote-eheys on oikeassa suhteessa ris-
kiin kaikissa ennakoitavissa olevissa lento- 
olosuhteissa

- UAV:ta voidaan ohjata ja käsitellä turvallisesti 
kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttötilanteissa 
mukaan lukien vikatilanteet ja ottaen huomioon 
inhimilliset tekijät

- UAV ja sen laitteet toimivat suunnitelulla ta- 
valla kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttö- 
olosuhteissa

462 Ibid., IX liitteen 1 kohdan b) ja c) alakohdat.
463 Ks. ibid., ”Perustelut”, s. 14.
464 Ibid., IX liitteen 3 kohta ja III liite.
465 Ibid., IX liitteen 2.1 kohta.
466 Tällä viitataan täytäntöönpanoasetuksiin. Näihin lukeutuisi etenkin alla esitelty EASA:n UAV-asetus mutta myös 

asetukset, joissa säädettäisiin UAV-asetuksen soveltamisalaan kuulumattomista UAV:ista (varmennettu kategoria, 
ks. alla).

467 Ibid., IX liitteen 2.2 kohta. Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014.
468 Euroopan komission ehdotus COM(2015) 613, IX liitteen 2.4 kohta.
469 Ibid., IX liitteen 2.4 kohta

- UAV:n järjestelmät ja varusteet yms. on suunni-
teltu siten, että vian mahdollisuus ja vaikutukset 
muihin tahoihin ovat oikeassa suhteessa arvioi-
tuun riskiin nähden

- UAV:n etäohjauslaitteiden on helpotettava len-
totoimintaa sekä ennakoitavissa tilanteissa että 
hätätilanteissa.465

Organisaatiovaatimukset koskisivat etenkin val-
mistus- ja huolto-organisaatioita. Kuitenkin myös 
UAV:ita käyttävien ja oheispalveluja tarjoavien 
organisaatioiden, kuten UAV- tai kaivosyritysten, 
tulisi omistaa kaikki niiden ”työnkuvan edellyt-
tämät välineet”. Organisaatiot olisivat niin ikään 
velvollisia varmistamaan, että toimintaan liittyvät 
keskeiset vaatimukset (edellä) ja yksityiskohtaiset 
säännöt466 toteutetaan. Tätä silmällä pitäen niiden 
pitäisi panna täytäntöön oman toiminnan kannalta 
oikeasuhtainen hallintojärjestelmä turvallisuusris-
kien hallitsemiseksi. Osana järjestelmää tulisi olla 
EU-lainsäädännön mukainen poikkeamailmoitus-
järjestelmä. Ehdotus edellyttää tarvittaessa yhteis-
työtä eri organisaatioiden välillä.467

Miehittämättömän ilma-aluksen käytöstä vas-
taisi luonnollisesti käyttäjä eli toiminnanharjoittaja. 
Käyttäjän tulisi ensinnäkin ryhtyä asianmukaisiin 
toimiin turvallisuuden varmistamiseksi sekä var-
mistaa, että UAV on lentokelpoinen. UAV:ssa pitäisi 
myös olla kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset 
suunnistus-, viestintä- ja valvontalaitteet, havait-
semis- ja väistöjärjestelmät sekä muut varusteet. 
Tarpeellisuutta arvioitaessa huomioitaisiin aluk-
sen käyttötapa sekä lennon aikana noudatettavat 
säännöt.468

On selvää, että UAV:iden lennättämisessä olisi 
noudatettava lakeja, asetuksia ja käyttöön liittyviä 
menetelmiä, jotka koskevat kyseistä aluetta, ilma– 
tilaa, olemassa olevia tai suunniteltuja lentopaik-
koja ja aiemmin mainittuja ATM- ja ANS -järjestel-
miä. Muiden tahojen turvallisuus täytyisi varmistaa 
sekä muutenkin minimoida haitallisista olosuh-
teista aiheutuvat riskit säilyttämällä asianmukainen 
etäisyys koko lennon ajan.469
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Kauko-ohjaajien kelpoisuusvaatimuksia on sivuttu 
toteamalla, että heillä olisi ”oltava tarvittavat tie-
dot ja taidot sen varmistamiseen, että käyttö on 
turvallista ja oikeassa suhteessa lentotoiminnan 
lajiin liittyvään riskiin.” Lääketieteellisen kel-
poisuuden osoittamista vaadittaisiin, jos se olisi 
”tarpeen kyseiseen käyttötapaan liittyvien riskien 
rajoittamiseksi.”470 Vaatimusten joustavuus kuvaa 
jälleen riskiperusteista lähestymistapaa.

Ehdotuksessa on erityisesti mainittu, että riit-
tävän turvallisuuden saavuttamiseksi jotkin UAV:t 
tulisi sertifioida (tyyppihyväksyntä). Tämä kattaisi 
suunnittelun, valmistuksen, huollon ja käytön, ja 
se johtaisi nykyisen miehitetyn ilmailun kaltai-
sen todistusjärjestelmän käyttöönottoon. Joillekin 
UAV:ille sen sijaan riittäisi, että niiden suunnitte-
lusta ja niin edelleen annettaisiin ”vakuutus”.471

Varmentamisen ja vakuuttamisen piiriin kuuluvat 
UAV:t määriteltäisiin täytäntöönpanoasetuksissa,472 
jotka hyväksyttäisiin ehdotetun asetuksen 117 artik-
lan mukaisesti. Asetukset, joihin komissiolla olisi 
valta tehdä lisäyksiä ja muutoksia, voisivat koskea 
seuraavia asioita:
- UAV:iden suunnittelua, valmistusta, huoltoa ja 

käyttöä koskevien todistusten myöntämisen, 
voimassa pitämisen, muuttamisen tai peruutta-
misen edellytykset

- edellytykset ja menettelyt, joiden mukaisesti 
UAV:iden käyttäjien on käytettävä todistuksia ja 
vakuutuksia

- edellytykset, joiden täyttyessä UAV:iden ja nii-
den moottoreiden, potkureiden, osien, irrallisten 
varusteiden ja etäohjauslaitteiden suunnitteluun, 
tuotantoon ja huoltoon ei myönnetä todistusta 
eikä kohdisteta valvontaa

- todistusten haltijoiden ja vakuutuksia antavien 
toiminnanharjoittajien oikeudet ja velvollisuudet

- miehittämättömien ilma-alusten merkitseminen 
ja tunnistaminen

- edellytykset, joiden vallitessa miehittämättö-
mien ilma-alusten käyttö on kiellettävä, rajoitet-
tava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden 
säilyttämiseksi.473

470 Ibid., IX liitteen 2.3 kohta.
471 Ibid., 46 artiklan 1 ja 2 kohdat.
472 Ibid.
473 Ibid., 47 artiklan 1 kohta.
474 Ks. ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, perustelumuistion 1.5 ja 1.8.1 kohdat.
475 Ks. tosin ”ulkopuolisuuden” määrittelyvaikeuksista perustelumuistion 1.9.2 kohta.
476 Ks. ibid., johdanto-osa sekä perustelumuistion 1.1 ja 1.13.2 kohdat.
477 Ibid., 1 artikla.

11.1.2. Miehittämättömien ilma-alusten  
erityissääntely

11.1.2.1. Yleistä
Euroopan komission kokonaisuudistusta kos-
kevaa ehdotusta täydentää tätä kirjoitettaessa 
EASA:n vuonna 2016 julkaisema malliasetus 
(’Prototype’ Commission Regulation on Unmanned 
Aircraft Operations) perustelumuistioineen (engl. 
”Explanatory Note”). Tämä malliasetus sisältää 
täsmällisemmän ehdotuksen miehittämättömien 
siviili-ilma-alusten sääntelystä. Malli yhdistelee 
lentosääntöjä ja lentokelpoisuusvaatimuksia, mutta 
toistaiseksi tarkoituksena ei ole sisällyttää sitä voi-
massa oleviin asetuksiin: kyseessä olisivat uudet, 
vain UAV:ihin sovellettavat säännöt. Sen esittelemä 
asetus (UAV-asetus) sisältäisi yleisen osan sekä 
kaksi liitettä: lentosääntöjä koskevan I liitteen, joka 
olisi edelleen jaettu A-C-jaksoihin ja alaliitteisiin, 
sekä tuotelainsäädäntöä koskevan II liitteen.474

Esitetyllä asetuksella pyritään harmonisoimaan 
ja paikkaamaan kansallisen lainsäädännön puut-
teita ja epäselvyyksiä sekä varmistamaan miehit-
tämättömien operaatioiden korkea ja yhtenäinen 
turvallisuustaso. Toisaalta tavoitteena on myös 
edistää UAV:hin liittyviä innovaatioita ja kehitys-
työtä. Jotta mainitut intressit voitaisiin sovittaa 
yhteen, perustuisi sääntely suhteellisuusperiaat-
teelle: sääntelyn tulisi olla oikeassa suhteessa toi-
minnan riskeihin. Erityisesti huomioon tulisi ottaa 
ihmisten mahdollisuus harjoittaa UAV-toimintaa 
avoimesti, toiminnan vaarallisuus ulkopuolisille,475 
käytetyn kaluston monimutkaisuus ja suorituskyky, 
itse toiminnan monimutkaisuus ja toimintaympä-
ristö. Sääntely olisi myös asteittaista: aloittaminen 
olisi helppoa, mutta toiminnan edistyessä edelly-
tettäisiin tiukempiin vaatimuksiin mukautumista.476

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti asetuksessa 
luovuttaisiin kiinteästä 150 kg:n painorajasta ja 
luotaisiin operaatiokeskeinen sääntelymalli.477 
UAV-toiminta jaettaisiin tulevaisuudessa kolmeen 
luokkaan:
1) avoin (engl. ”open”), jossa toiminta ei edellyttäisi 

ennakkolupaa toimivaltaiselta viranomaiselta
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2) erityinen (engl. ”specific”), jossa toiminta 
edellyttäisi siitä ilmoittamista tai kansallisen 
siviili-ilmailuviranomaisen, Suomessa Trafin, 
myöntämää valtuutusta

3) varmennettu (engl. “certified”), jossa toiminta 
edellyttäisi miehitettyä ilmailua vastaavien 
vaatimusten noudattamista Trafin ja EASA:n 
valvonnassa.478

Asetus koskisi EASA:n toimivallan mukaisesti sekä 
kaupallista (kuten kopterikuvaus) että ei-kau-
pallista (harrastekäyttö) toimintaa. Kuten edellä 
on komission ehdotuksen yhteydessä todettu, 
”lennokkeja” ei enää olisi oikeudellisessa merki-
tyksessä. Vakiintuneiden lennokkiharrasteyhdis-
tysten ja -kerhojen asema kuitenkin turvattaisiin 
siten, että kansallisen viranomaisen tulisi myöntää 
niille valtuutus asetuksen siirtymäajan päätyttyä: 
kyseessä siis olisi erityistoiminnan erityislohko. 
Valtion UAV:iden sääntely jäisi jo edellä mainit-
tuun tapaan kansallisen sääntelyn varaan – jos-
kin valtioilla olisi oikeus noudattaa näissäkin 
UAV-asetusta.479

Asetus koskisi vain avoimen ja erityisen 
luokan UAV-lentotoimintaa Euroopan ilmatilassa: 
varmennettua toimintaa ja siinä käytettäviä aluksia 
säänneltäisiin miehitetyn ilmailun asetusten 
ja muiden EU:n instrumenttien puitteissa. Itse 
lentosääntöjen ohella asetus sisältäisi tekniset 
vaatimukset ja viranomaismenettelyt alusten 
suunnittelusta, valmistamisesta ja huollosta. 
Samoin siinä säädettäisiin alusten rekisteröinnistä, 
sähköisestä tunnistautumisesta, automaattisista 
aluerajoituksista, toimiluvista sekä markkinoille 
saattamisesta.480

Komission ehdotuksen mukaisesti asetus esittää, 
että UAV:n käyttäjä eli toiminnanharjoittaja olisi 
vastuussa toiminnan turvallisuudesta. Käyttäjän 
pitäisi noudattaa itse UAV-asetusta mutta sen 
ohella myös kaikkia toimintaan muutoin soveltu-
via asetuksia. Erityisesti sellaisia asetuksia tulisi 

478 Ibid., 3 artikla sekä perustelumuistion 1.6 ja 1.11.1 kohdat. Varmennetussa toiminnassa UAV:lta siis edellytettäisiin 
tyyppihyväksyntää, kauko-ohjaajalta lupakirjaa ja käyttäjältä toimilupaa, joiden sääntely aiotaan standardisoida 
ICAO:n puitteissa kansainvälisesti.

479 Ibid., 1 ja 15 artiklat sekä perustelumuistion 1.6 ja 1.8.1 kohdat.
480 Ibid., 1 artikla ja perustelumuistion 1.8.1 kohta. Ks. varmennetun kategorian sääntelysuunnitelmasta perustelu-

muistion 1.3 kohta.
481 Ibid., 4 artikla.
482 Ibid., 4 artikla, UAS.OPEN.30, UAS.SPEC.20 ja perustelumuistion 1.6 kohta. Esitetty rekisteröitymisvelvollisuus voi-

taisiin Suomessa rakentaa Trafin nykyisen käyttöilmoitusmenettelyn varaan. Ilmailulain mukainen rekisteröintivel-
vollisuus on ilma-aluskohtainen, mikä soveltuu huonosti UAV-toimintaan. Ks. molemmista menettelyistä tämän 
raportin asianmukaiset alaluvut.

483 Ibid., 4 artikla, UAS.OPEN.50–80 ja perustelumuistion 1.6 kohta. Ks. merkinnöistä ja vaaditusta teknologiasta I liit-
teen I.2–6 alaliitteet ja jäljempänä.

noudattaa, jotka koskevat turvallisuutta, yksi-
tyisyyttä, tietosuojaa, vastuuta, vakuuttamista ja 
ympäristönsuojelua.481

Keskeinen vaatimus – laittomien operaatioiden  
tunnistamiseksi – olisi käyttäjien rekisteröitymis– 
velvollisuus:
- Velvollisuus koskisi sekä avointa että erityistä 

toimintaluokkaa lukuun ottamatta kaikkien  
pienimuotoisinta toimintaa (A0-alaluokka).

- Tiedot ja asiakirjat toimitettaisiin standardi-
muodossa pysyvän asuinpaikan tai pääasiallisen  
toimipaikan viranomaiselle.

- Rekisteröintitiedot olisivat jaettavissa jäsen– 
valtioiden kesken.

- Oikeushenkilön pitäisi ilmoittaa organisaationsa 
rakenne ja erikseen vakuuttaa, että UAV:t eivät 
ylittäisi toimintaluokan vaatimuksia ja että niitä 
ohjaisivat vain kunkin toimintaluokan pätevyy-
den omaavat kauko-ohjaajat.

- Kullekin käyttäjälle osoitettaisiin rekisteri–
numero, joka tulisi merkitä aluksiin.

- Kerran suoritettu rekisteröinti pätisi sekä avoi-
messa että erityisessä toimintaluokassa, mikä 
helpottaisi siirtymistä yhdestä toiseen.

- Prosessin kustannukset katettaisiin kohtuulli-
sella rekisteröintimaksulla.482

Avoimen toiminnan turvallisuutta parantaisivat 
myös pakolliset merkinnät, geoaitaaminen ja säh-
köinen tunnistautuminen. Geoaitaaminen ja tun-
nistautuminen estäisivät UAV:iden lennättämisen 
kielletyillä alueilla. Tällaista teknologiaa tosin 
edellytettäisiin vain korkeamman tason avoimessa 
toiminnassa.483 Alemmilla tasoilla turvallisuus kyet-
täisiin varmistamaan muilla rajoituksilla.

Asetuksessa olisi erityisiä vaatimuksia niille 
tahoille, jotka tarjoavat turvallisuuden kannalta 
kriittisiä palveluita: esimerkiksi reaaliaikaista 
karttapalvelua UAV-toiminnasta tai ohjaajien 
koulutuskursseja. Tällaiset tahot olisivat vastuussa  
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tarjoamansa tiedon tarkkuudesta ja yhtenevyydestä 
sekä palvelujen laadusta. Vaatimuksia kohdistettai-
siin myös yritysten organisaatiorakenteeseen, toi-
mintatapoihin ja henkilöstöön. Esitetyt standardit 
perustuvat siihen, että palveluntarjoajien tekemät 
virheet voivat vaikuttaa moniin UAV:iden käyttä-
jiin.484 Eritoten virheellisen karttadatan saattaminen 
toimijoille voi johtaa yhteentörmäyksiin tai kielle-
tyille alueille lentämiseen.

Malliasetuksen kuvaama varsinainen asetus olisi 
tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 aikana, ja se tulisi 
voimaan kaupallisten toimijoiden ja yhteismark-
kinoilla myytävien UAV:iden osalta viimeistään 
vuoden 2019 aikana. Tämä koskisi myös malmin-
etsintä- ja valvontatoimintaa. On tosin huomat-
tava, että viranomaisten jo myöntämät luvat olisivat 
voimassa vuoteen 2020 asti. Samoin ei-kaupallinen 
UAV-toiminta lukeutuisi asetuksen soveltamisalaan 
vasta vuodesta 2020 eteenpäin. Kyseessä ovat taka-
rajat, joten riippuisi kansallisista viranomaisista ja 
lainsäätäjästä, miten nopeasti vaatimukset tulisivat 
voimaan Suomessa.485

11.1.2.2. Viranomaisten tehtävät ja yhteistyö
Asetus velvoittaisi jäsenvaltioita määräämään 
yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, 
jolla olisi vastuu UAV-toiminnan valtuuttamisesta ja 
valvomisesta. Määräämisen tulisi tapahtua EASA:n 
perusasetuksen mukaisesti, joten Suomessa tehtä-
vien hoitoa jatkaisi Trafi. Sen toimivalta ulottuisi 
niihin käyttäjiin, joiden pääasiallinen toimipaikka 
on Suomessa. Tuotevalvontaa harjoittavista viran-
omaisista säädettäisiin erikseen asetuksen II liit-
teessä sekaannuksen välttämiseksi. Mainittakoon, 
että kolmannesta valtiosta (maat, jotka eivät ole 
EASA:n jäseniä) käsin toimivat UAV:iden käyttäjät 
olisivat sen EASA:n jäsenvaltion valvonnan piirissä, 
jossa toiminta tapahtuu.486

Trafin tehtäväksi tulisi käsitellä UAV-toimintaan 
liittyvät asiakirjat, kehittää valvontajärjestelmä, 
suorittaa vaaditut tarkastukset, myöntää luvat, 
perustaa käyttäjärekisteri, hyväksyä ilmatilarajoi-
tukset, luoda täytäntöönpanomenetelmät ja niin 
edelleen. Trafi kykenisi hyödyntämään toiminnas-

484 Ibid., 7 artikla ja perustelumuistion 1.6 kohta.
485 Ibid., 14 ja 15 artiklat. Asetusta sovellettaisiin takautuvasti, eli myös vanhojen UAV:iden tulisi mukautua vaatimuk-

siin aikanaan. Ks. perustelumuistion 1.6 kohta.
486 Ibid., 8 artikla sekä perustelumuistion 1.6 ja 1.8.2 kohdat.
487 Ibid., 9 artikla ja perustelumuistion 1.6 kohta.
488 Ibid., 11 artikla ja perustelumuistion 1.6 kohta.
489 Ibid., 10 ja 13 artiklat sekä perustelumuistion 1.6 kohta.
490 Ibid., 4 artiklan 5 kohta, 12 artikla ja perustelumuistion 1.6 kohta.

saan päteviä yksiköitä (engl. ”qualified entities”), 
vaikkei näin ole erikseen mainittu. Toimintojen 
suorittamisen tarkempi sääntely jäisi kansallisen 
lainsäädännön varaan.487

EASA:lla olisi asetuksen mukaan toimivalta 
kehittää hyväksyttävät menetelmät vaatimus-
ten täyttämiseksi (engl. ”Acceptable Means of  
Compliance”, AMC) sekä hyväksyntäeritelmät 
(engl. ”Certification Specification”, CS). Näiden 
avulla varmistettaisiin miehitetyn ilmailun tapaan, 
että toimijat noudattavat UAV-asetusta. Toisaalta 
organisaatiot voisivat viranomaisten luvalla ja 
arvioimana luoda vaihtoehtoisia, asetuksen kanssa 
yhteensopivia tai niitä täydentäviä menetelmiä.488

EASA:n ja kansallisten ilmailuviranomaisten 
yhteisenä tehtävänä olisi kerätä, analysoida ja jakaa 
UAV:ita koskevaa turvallisuustietoa. Havaittuihin 
turvallisuusongelmiin tulisi luonnollisesti puuttua 
niiden edellyttämällä tavalla, ja niistä pitäisi tie-
dottaa kaikkia relevantteja henkilöitä ja organisaa-
tioita. Ilmailu- ja tuotevalvontaviranomaisilla olisi 
myös velvollisuus perustaa keskinäinen, Euroopan 
komission tiedottamista täydentävä verkosto tur-
vallisuustietojen jakamista varten.489

Asetuksessa erityisesti sallittaisiin kansallisten 
ilmailuviranomaisten osoittaa ilmatilan vyöhykkeitä 
tai alueita, joilla UAV-toiminta olisi kokonaan 
kiellettyä tai rajoitettua. Toiminta rajoitetulla 
alueella edellyttäisi viranomaisen päätöksestä 
riippuen etukäteistä lupaa taikka mukautumista 
automaattisesti toimiviin teknisiin vaatimuksiin 
(geoaitaaminen ja/tai tunnistautuminen) tai 
erityisiin ympäristöstandardeihin. Tieto alueista 
tulisi julkaista EASA:n hyväksymällä tavalla, mikä 
mahdollistaisi täytäntöönpanon varmistamisen.490

11.1.2.3.  Avoin toimintaluokka
Avoimessa toimintaluokassa (engl. ”open cate-
gory”) riskejä hallittaisiin etenkin toiminnalle, 
ilma-alukselle, henkilöstölle ja organisaatiolle 
asetettavien vaatimusten ja rajoitusten kautta. 
Lisäksi hyödynnettäisiin edellä mainitulla tavalla 
geoaitaamisteknologiaa, jonka käyttöalueet määrit-
telisi kansallinen ilmailuviranomainen. Tarkemmat 
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vaatimukset olisi määritelty alaluokittain asetuk-
sen 1 liitteen A jaksossa. Pääasiassa olisi sallit-
tua käyttää vain markkinoille saatettuja UAV:ita. 
Markkinoille saattaminen edellyttäisi asetuksen II 
liitteen mukaisen prosessin läpikäymistä. Prosessin 
perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus (EY) N:o 765/2008.491

Kaikessa avoimessa toiminnassa viimekätinen 
vastuu UAV-toiminnasta olisi UAV:n käyttäjällä. 
Käyttäjä voi olla yhtiö, joka tarjoaa kuvauspalve-
luja, taikka toiminimen kautta tai ilman toiminimeä 
operoiva luonnollinen henkilö (ihminen). Käyttäjän 
tulisi
- noudattaa toimintaan soveltuvia asetuksia ja 

sääntöjä kussakin jäsenvaltiossa
- rekisteröityä edellä kuvatulla tavalla (ei kuiten-

kaan toimittaessa A0-luokassa)
- soveltuvissa tapauksissa määrätä operaatiolle 

kauko-ohjaaja, kun käyttäjä ei samalla ole ainoa 
kauko-ohjaaja)

- laatia lista henkilöstöstä tehtävineen
- varmistua kauko-ohjaajien ja muun henkilöstön 

pätevyydestä ja siitä, että nämä tuntevat käyttä-
jän toimintatavat

- ilmoittaa kaikista poikkeamista (onnettomuuk-
sista ja vaaratilanteista), joissa ihminen louk-
kaantuu vakavasti tai jotka koskevat miehitettyä 
ilma-alusta.492

Kauko-ohjaajan vastuu liittyy puhtaasti UAV:n len-
nätykseen. Hänen tulisi ennen lennon aloittamista
- olla sellaisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa, 

joka ei aseta UAV-toimintaa tai ulkopuolisia vaa-
raan (erityisesti humalassa tai huumeiden vaiku-
tuksen alaisena lennättäminen on kielletty)

- tarkastaa UAV:n lentokelpoisuus
- tutustua toimintaympäristöön mukaan lukien 

ihmisten, omaisuuden ja muiden vaaratekijöiden 
sijainti

- hankkia ajantasainen tieto kaikista lentoa kos-
kevista rajoituksista, jotka voivat olla olennaisia 
toiminnan kannalta.493

491 Ibid., 5 artiklan 1 ja 4 kohdat sekä II liitteen II.1 artikla.
492 Ibid., UAS.OPEN.20, UAS.SPEC.90 ja perustelumuistion 1.8.4 kohta. Poikkeamien ilmoittamisessa on noudatettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 376/2014.
493 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, UAS.OPEN.40 ja perustelumuistion 1.8.3 kohta. 

Lentokelpoisuus kattaisi yleensä ottaen UAV:n kyvyn turvalliseen toimintaan. Erityisesti malliasetuksessa mai-
nitaan geoaitaamista koskevat karttatiedot ja hätälaskeutumiskyky sekä valmistajan tarjoamien käyttöohjeiden  
noudattaminen.

494 Ibid., UAS.OPEN.40 ja perustelumuistion 1.8.3 kohta.
495 Ibid., 5 artiklan 2 kohta, UAS.OPEN.50–80 ja perustelumuistion 1.9.2 kohta. Ks. myös asetuksen I liitteen I.1 alaliite 

ja perustelumuistion I liite.

Lennon aikana kauko-ohjaajan tulisi
- noudattaa toimintaluokkaa, ilmatilaa ja käyttöä 

koskevia viranomaisten rajoituksia
- noudattaa valmistajan antamia, suorituskykyä 

koskevia rajoituksia
- välttää varomattomia liikkeitä
- varmistaa, että UAV:lla on turvallinen välimatka 

ihmisistä, omaisuudesta, maan pinnalla olevista 
ajoneuvoista, julkisista teistä ja muista ilmatilan 
käyttäjistä (UAV väistää aina)

- kunnioittaa muiden ihmisten perusoikeuksia
- minimoida häiriötekijät
- olla lentämättä lähellä sellaisia alueita, joilla suo-

ritetaan pelastustoimintaa
- olla kuljettamatta matkustajia tai vaarallisia 

tavaroita
- keskeyttää lento, jos sen jatkaminen muodostaisi 

riskin muille tahoille.494

Asetus jakaisi avoimen toimintaluokan neljään 
alaluokkaan: A0, A1, A2 ja A3. Toiminta edellyttäisi 
kussakin alaluokassa erilaisten kiinteiden rajoi-
tusten noudattamista. Samoin käytetyn kaluston 
pitäisi olla kuhunkin alaluokkaan sovellettavien 
vaatimusten mukaista. Yhdessä nämä varmistaisi-
vat toiminnan turvallisuuden. Alaluokat perustuisi-
vat etenkin UAV-tyypin mahdollisesti aiheuttamiin 
vammoihin: malliasetus viittaa lyhennettyyn vam-
maluokitukseen (engl. ”Abbreviated Injury Scale”, 
AIS).495

Pääpiirteissään A0-luokassa täytyisi
- joko käyttää asetuksen tuotevalvontavaatimusten 

tarkoittamaa 0-luokan UAV:ta, joka on saatettu 
markkinoille:
· lentoonlähtömassa korkeintaan 250 g
· noudattavat lelujen turvallisuutta koskevaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/48/EY

· suorituskykyä rajoitettu siten, etteivät voi rik-
koa alla olevia raja-arvoja

· turvallisesti ohjattavissa ilman koulutusta
· varustettu käyttöohjeilla
· merkitty asetuksen mukaisella tunnuksella
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- tai yksityisesti rakennettua UAV:ta:
· lentoonlähtömassa korkeintaan 250 g
· maksiminopeus 15 m/s (54 km/h)

- ja joka tapauksessa lennättää ilma-alusta:
· näköyhteys ohjaajaan säilyttäen (VLOS)
· enintään 50 m:n korkeudella maanpinnasta
· enintään 100 m:n etäisyydellä ohjaajasta
· turvallinen etäisyys ulkopuolisiin säilyttäen, 

jos käytetään lentäjän näkymää (FPV) tai toi-
mintoa, jossa UAV seuraa ohjaajaa.496

Pääpiirteissään A1-luokassa täytyisi
- käyttää asetuksen tuotevalvontavaatimusten 

tarkoittamaa 1-luokan UAV:ta, joka on saatettu 
markkinoille:
· lentoonlähtömassa hyötykuormineen korkein-

taan 25 kg
· eivät saa aiheuttaa ihmisiin osuessaan lieviä 

suurempia vammoja
· suorituskykyä rajoitettu siten, etteivät voi 

nousta yli 50 m:n korkeuteen
· ovat turvallisesti ohjattavissa ilman koulutusta
· mekaaninen kestävyys sekä palo- ja sähkötur-

vallisuus varmistettu
· varustettu käyttöohjeilla
· merkitty asetuksen mukaisella tunnuksella

- lennättää ilma-alusta:
· näköyhteys ohjaajaan säilyttäen (VLOS)
· enintään 50 m:n korkeudella maanpinnasta, 

ellei viranomainen aseta tiukempia rajoituksia
· turvallinen etäisyys ulkopuolisiin säilyttäen, 

jos käytetään lentäjän näkymää (FPV) tai toi-
mintoa, jossa UAV seuraa ohjaajaa

- kauko-ohjaajan olla vähintään 14-vuotias.497

Pääpiirteissään A2-luokassa täytyisi
- käyttää asetuksen tuotevalvontavaatimusten 

tarkoittamaa 2-luokan UAV:ta, joka on saatettu 
markkinoille:
· lentoonlähtömassa hyötykuormineen korkein-

taan 25 kg
· eivät saa aiheuttaa ihmisiin osuessaan vakavia 

suurempia vammoja
· varamenetelmä tilanteisiin, jossa datayhteys 

menetelmään
· äänihaitat minimoitu
· ovat turvallisesti ohjattavissa ilman koulutusta
· edellytetyt automaattiset ominaisuudet: 

496 Ibid., UAS.OPEN.50 ja I.2 alaliite. Mainittakoon, että alaluokkaan A0 kuuluisivat myös vaijerin tai köyden varassa 
toimivat UAV:t, joihin sovelletaan omia rajoituksiaan.

497 Ibid., UAS.OPEN.60 ja I.3 alaliite. Ikäraja perustuu riippuliidinten ja kuumailmapallojen sääntelyyn. Ks. perustelu-
muistion 1.9.2 kohta.

498 Ibid., UAS.OPEN.70 ja I.4 alaliite. Ks. geoaitaamisen ja sähköisen tunnistautumisen vaatimuksista tarkemmin I.6 
alaliite.

kotiinpaluu, lentokorkeuden rajoitus (50 m), 
geoaitaaminen ja sähköinen tunnistautuminen

· mekaaninen kestävyys sekä palo- ja sähkötur-
vallisuus varmistettu

· varustettu käyttöohjeilla
· merkitty asetuksen mukaisella tunnuksella

- lennättää ilma-alusta:
· näköyhteys ohjaajaan säilyttäen (VLOS)
· enintään 50 m:n korkeudella maanpinnasta, 

ellei viranomainen aseta tiukempia rajoituksia
· vähintään 50 m:n etäisyydellä ulkopuolisista 

ihmisistä
· geoaitaamista ja sähköistä tunnistautumista 

hyödyntäen
- kauko-ohjaajan olla vähintään 14-vuotias ja 

asianmukaisella, käyttöohjeiden edellyttämällä 
tavalla perehtynyt UAV:n lennättämiseen.498 

Pääpiirteissään A3-luokassa täytyisi
- käyttää asetuksen tuotevalvontavaatimusten 

tarkoittamaa 3-luokan UAV:ta, joka on saatettu 
markkinoille:
· lentoonlähtömassa hyötykuormineen korkein-

taan 25 kg
· varamenetelmä tilanteeseen, joissa datayhteys 

menetelmään
· vara- tai suojamenetelmät tilanteeseen, jossa 

jokin järjestelmistä pettää
· äänihaitat minimoitu
· edellytetyt automaattiset ominaisuudet: 

kotiinpaluu, lentokorkeuden rajoitus (150 m), 
geoaitaaminen ja sähköinen tunnistautuminen

· mekaaninen kestävyys sekä palo- ja sähkötur-
vallisuus varmistettu

· merkitty asetuksen mukaisella tunnuksella
· varustettu käyttöohjeilla

-  lennättää ilma-alusta:
· näköyhteys ohjaajaan tai tähystäjään säilyttäen 

(VLOS)
· enintään 150 m:n korkeudella maanpinnasta, 

ellei viranomainen aseta tiukempia rajoituksia
· vähintään 20 m:n etäisyydellä ulkopuolisista 

ihmisistä, jos kyseessä on pyörökopteri – muu-
toin 50 m:n

· geoaitaamista ja tunnistautumista hyödyntäen
- kauko-ohjaajan

· olla vähintään 14-vuotias
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· osoittaa pätevyytensä hankkimalla EASA:n 
hyväksymien standardien mukainen koulutus 
ilmailusta, UAV-toiminnasta, riskienhallin-
nasta, tietosuojasta ja niin edelleen

· perehtyä asianmukaisella tavalla niihin olo-
suhteisiin, joissa hän lennättää UAV:ta.499

11.1.2.4. Erityinen toimintaluokka
Erityisessä toimintaluokassa (engl. ”specific cate-
gory”)  riskien hallinta perustuisi joko EASA:n tai 
käyttäjän tekemään etukäteiseen turvallisuusar-
viointiin. Tässä luokassa käytettäviin UAV:ihin 
sovellettaisiin UAV-asetuksen I liitteen B jakson 
vaatimuksia. Vaatimukset eivät olisi kovin täsmälli-
siä, sillä viranomaiset voisivat räätälöidä tarkemmat 
rajoitukset toiminnan luonteen perusteella. EU:n 
tuotelainsäädäntöä erityistoiminta-UAV:ihin ei 
sovellettaisi lainkaan, joten käyttäjillä olisi vapaus 
itse kehittää toimintaansa soveltuvaa kalustoa.500

On toistettava aluksi, että myös erityistoimin-
taa koskisi edellä yleisesti asetettu rekisteröity-
misvelvollisuus. Velvollisuutta ei olisi, jos käyttäjä 
olisi jo rekisteröinyt avointa toimintaa varten. 
Rekisteröinti muodostaisi siten valvonnan ”poh-
jatason”, jonka toteuttamiseen osallistuisivat kaikki 
UAV:iden käyttäjät.501

Rekisteröitymisen lisäksi erityistoiminta läh-
tökohtaisesti502 edellyttäisi, että kukin käyttäjä 
suorittaa toiminnalleen turvallisuusarvioinnin ja 
laatii siihen soveltuvan toimintakäsikirjan (engl. 
”operations manual”). Arvioinnissa olisi kyse sekä 
vaaratekijöiden tunnistamisesta että keinojen kek-
simisestä siihen, miten ne vähennetään hyväksyt-
tävälle tasolle. Perustelumuistio mainitsee, että 
yksi hyväksyttävä menetelmä (AMC) arvioinnin 
suorittamiseksi olisi JARUSin kehittämä Specific 
Operation Risk Assessment (SORA), jota tosin ei ole 
tätä kirjoitettaessa vielä julkaistu. Itse asetuksen 
mukaan arvioinnissa pitäisi kiinnittää huomiota 
ainakin seuraaviin ”avaintekijöihin”:
- toimintaympäristön alue ja rajoitukset
- ilmatilan luokka ja vaikutukset muihin ilmatilan 

499 Ibid., UAS.OPEN.80 ja I.5 alaliite. Ks. geoaitaamisen ja sähköisen tunnistautumisen vaatimuksista tarkemmin I.6 
alaliite.

500 Ibid., 6 artikla ja perustelumuistion 1.6 kohta.
501 Ibid., 5 artikla ja UAS.SPEC.30.
502 Ks. yhdenmukaistettuihin toimintamalleihin (engl. ”standard scenario”) perustuvista poikkeuksista jäljempänä.
503 Ibid., 6 artikla, UAS.SPEC.60, UAS.SPEC.70 sekä perustelumuistion 1.6 ja 1.10.1 kohdat. Ympäristövaikutusten käsi-

tettä ei ole malliasetuksessa tai sen perusteluissa eritelty tarkemmin, mutta malminetsintätoiminnassa tyypillisesti 
vaadittava ympäristövaikutusten arviointimenettely lienee hyvä lähtökohta. Suoritetun arviointimenettelyn asia-
kirjat voitaisiin liittää valtuutushakemukseen.

504 Ibid., 6 artikla, UAS.SPEC.50, UAS.SPEC.80 ja perustelumuistion 1.6 kohta.
505 Ibid., UAS.SPEC.50 ja UAS.SPEC.80.
506 Ibid., UAS.SPEC.50 ja UAS.SPEC.80 sekä perustelumuistion 1.8.2 kohta.

käyttäjiin ja käytön hallintaan
- UAV:n ominaisuudet ja suorituskyky
- toiminnan tyyppi
- kauko-ohjaajan pätevyys
- käyttäjän organisaatioon liittyvät tekijät
- ympäristövaikutukset.503

Arvioinnin suoritettuaan ja käsikirjan laadittuaan 
käyttäjän täytyisi hakea Trafilta valtuutus (engl. 
”Operation Authorisation”, OA), jotta hän voisi 
aloittaa toiminnan. Hakemuksen pitäisi sisältää 
kaikki asianmukainen tieto aiotuista operaatioista ja 
allekirjoitettu vakuutus siitä, että käyttäjä hyväksyy 
UAV-asetuksen mukaisen vastuun toiminnastaan. 
Hakemuksen hyväksymisen muodollisena edelly-
tyksenä olisi, että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot 
ja asiakirjat. Varsinaisena edellytyksenä olisi, että 
Trafin mielestä turvallisuusarviointi ja toimintakä-
sikirja on tehty hyväksyttävällä tavalla ja että ris-
kien vähentämiseksi ehdotetut toimenpiteet ovat 
riittäviä.504

Toiminnan saisi aloittaa tietenkin vasta sitten, 
kun viranomainen on myöntänyt valtuutuksen. 
Valtuutus myönnettäisiin joko määräajaksi tai 
toistaiseksi ja siinä myös määriteltäisiin toiminnan 
ehdot.505 Määräaikaisuuden perusteina sallittaisiin 
luultavasti käyttäjän ja muiden ilmatilan käyttäjien 
tarpeet, ja viranomaisen valvontatarve voitaisiin 
toteuttaa esimerkiksi kausittaisella raportoinnilla.

On selvää, että muutokset toiminnassa johtaisivat 
valtuutuksen uudelleen arviointiin. Valtuutus olisi 
sinänsä voimassa kaikissa EASA:n jäsenvaltioissa, 
mutta käyttäjän tulisi aina mukauttaa turvallisuus-
arviointi paikallisiin olosuhteisiin.506 Toimittaessa 
ulkomailla olisi siis jatkossakin ennakolta selvi-
tettävä voimassa olevat paikalliset rajoitukset sekä 
tarvittaessa keskusteltava paikallisen viranomaisen 
kanssa. Periaate- ja tapauskohtainen yhteistyö eri 
maiden viranomaisten välillä olisi jatkossa luulta-
vasti entistäkin tärkeämpää.

Toistuvien, samankaltaisten arviointien välttä-
miseksi EASA:n tarkoituksena on yhdessä jäsen-
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valtioiden, toimijoiden ja valmistajien kanssa luoda 
yhdenmukaistettuja toimintamalleja (engl. ”standard 
scenario”). Tällaiset mallit perustuisivat tavan-
omaisimpiin UAV:iden käyttötarkoituksiin ja niistä 
aiheutuviin riskeihin, ja ne julkaistaisiin erikseen 
EASA:n hyväksyntäeritelmissä (engl. ”Certification 
Specification”, CS).507 EASA olisi siten ennakolta 
hyväksynyt toimintatyypin turvallisuusarvioinnin. 
Malli kertoisi sen, millä ehdoilla – toimintaympä-
ristö, kalusto, henkilöstö ja niin edelleen – lennät-
täminen olisi sallittua, ja myös sen, miten riskejä 
tulisi vähentää tarvittavan turvallisuustason saa-
vuttamiseksi.508 Malleja ei tätä kirjoitettaessa ole 
vielä laadittu.

Jotkin matalan riskin toimintamallit voisivat 
sallia ilmoituksenvaraisen toiminnan. Tällaisessa 
kevennetyssä menettelyssä käyttäjän olisi vain teh-
tävä toimintailmoitus Trafille. Ilmoitukseen olisi 
sisällytettävä kaikki asiaan kuuluva tieto aiotuista 
operaatioista, aikomus noudattaa toimintamallin 
rajoituksia ja ehtoja sekä allekirjoitettu vakuutus 
UAV-asetuksen mukaisen vastuun hyväksymisestä. 
Ilmoituksen tehtyään käyttäjällä olisi oikeus aloit-
taa toiminta, mutta luonnollisesti hänen pitäisi 
ilmoittaa toiminnassaan tapahtuvista muutoksista 
viranomaiselle. Trafin vastuulle jäisi vahvistaa toi-
mitetun ilmoituksen riittävyys ja suorittaa valvon-
taa tarveperusteisesti.509

Jotkin korkeamman riskin toimintamallit taas 
voisivat edellyttää valtuutuksen hankkimista, jos 
EASA on katsonut tämän tarpeelliseksi. Tällöin tur-
vallisuusarviointi ei olisi tarpeen, mutta käyttäjän 
olisi silti laadittava toimintakäsikirja ja tehtävä 
edellä kuvatulla tavalla hakemus Trafille. Pienenä 
erona ”mallittomaan” hakemukseen olisi, että 
käyttäjän pitäisi liittää hakemukseen nimenomai-
nen aikomus noudattaa mallin rajoituksia ja ehtoja. 
Hakemuksen hyväksymisen perusteena luonnolli-
sesti olisi se, että toiminta todella vastaisi mallia, 
että mallin edellyttämät, riskejä vähentävät toi-
menpiteet olisi pantu täytäntöön riittävällä tavalla 
ja että esitetty toimintakäsikirja hyväksyttäisiin.  

507 Käytäntö on peräisin miehitetystä ilmailusta. Ks. esim. Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance 
for Large Aeroplanes: CS-25; Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and Commuter Category Aeroplanes: 
CS-23.

508 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, 6 artikla sekä perustelumuistion 1.6 ja 1.10.2 koh-
dat. 

509 Ibid., UAS.SPEC.40 sekä perustelumuistion 1.6, 1.10.2 ja 1.10.3 kohdat.
510 Ibid., UAS.SPEC.80 sekä perustelumuistion 1.6, 1.10.2 ja 1.10.3 kohdat.
511 Ibid., UAS.SPEC.10, UAS.SPEC.110 (virheellisesti malliasetuksen tekstissä ”120”) ja perustelumuistion 1.8.4 kohta. 

Poikkeamien ilmoittamisessa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 376/2014.
512 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, UAS.SPEC.30. Lentokelpoisuus kattaisi yleensä ot-

taen UAV:n kyvyn turvalliseen toimintaan. Erityisesti malliasetuksessa mainitaan geoaitaamista koskevat tiedot ja 
hätälaskeutumiskyky sekä valmistajan tarjoamien käyttöohjeiden noudattaminen.

Toiminnan aloittamiseen ja myönnettyyn valtuu-
tukseen pätisi se, mitä edellä on todettu.510

Vaikka myönnetty valtuutus tai hyväksytty ilmoi-
tus olisi osoitus toiminnan lainmukaisuudesta, 
olisi myös erityistoiminnassa viimekätinen vas-
tuu toiminnasta UAV:n käyttäjällä. Käyttäjän tulisi 
vähintään
- noudattaa toimintaan soveltuvia asetuksia ja pai-

kallisia sääntöjä kussakin jäsenvaltiossa

- noudattaa saamansa valtuutuksen tai antamansa 
ilmoituksen rajoituksia ja ehtoja sekä mahdolli-
sen toimintamallin vaatimuksia, elleivät paikal-
liset olosuhteet edellytä muuta

- määrätä jokaiselle operaatiolle kauko-ohjaaja
- laatia lista henkilöstöstä tehtävineen
- varmistua kauko-ohjaajien ja muun henkilöstön 

pätevyydestä ja siitä, että nämä tuntevat käyttä-
jän toimintatavat

- ilmoittaa kaikista poikkeamista, joissa ihminen 
loukkaantuu tai joissa aiheutuu vahinkoa mille 
tahansa omaisuudelle.511

Kauko-ohjaajaa koskevat vaatimukset perustuisivat 
toiminnan riskeihin eli siihen, mitä valtuutuksessa 
on edellytetty. Vähintään hänen pitäisi ennen len-
non aloittamista
- olla sellaisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa, 

joka ei aseta UAV-toimintaa tai ulkopuolisia vaa-
raan (erityisesti humalassa tai huumeiden vaiku-
tuksen alaisena lennättäminen on kielletty)

- tuntea toimintaa koskeva toimintakäsikirja
- tarkastaa UAV:n ”lentokelpoisuus”
- tutustua toimintaympäristöön mukaan lukien 

ihmisten, omaisuuden ja muiden vaaratekijöiden 
sijainti

- hankkia ajantasainen tieto kaikista lentoa kos-
kevista rajoituksista, jotka voivat olla olennaisia 
toiminnan kannalta

- varmistaa, että toimintaolosuhteet vastaavat val-
tuutuksen tai ilmoituksen ehtoja.512
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Lennon aikana ohjaajan pitäisi
- noudattaa ilmatilaa ja käyttöä koskevia viran-

omaisten vaatimuksia
- noudattaa suorituskykyä koskevia valmistajan 

rajoituksia (myös itse rakennettujen tai muo-
kattujen UAV:iden kohdalla)

- välttää varomattomia liikkeitä
- varmistaa, että UAV:lla on turvallinen välimatka 

ihmisistä, omaisuudesta, maan pinnalla olevista 
ajoneuvoista, julkisista teistä ja muista ilmatilan 
käyttäjistä (UAV väistää aina)

- kunnioittaa muiden ihmisten perusoikeuksia
- minimoida häiriötekijät
- olla lentämättä lähellä sellaisia alueita, joilla  

suoritetaan pelastustoimintaa
- olla käyttämättä UAV:ta matkustajien kuljetta-

miseen (rahdin kuljettaminen on siis sallittua 
erityistoimintaa)

- keskeyttää lento, jos sen jatkaminen muodostaisi 
riskin muille tahoille.513

Erityistoiminnassa käyttäjän tulisi lisäksi pitää 
lennätyspäiväkirjaa. Päiväkirjaan olisi merkittävä 
vähintään tiedot lentojen etu- ja jälkitarkastuksista, 
toiminta-ajasta sekä UAV:n vioista ja korjauksista. 
Tilanteissa, joissa käyttäjä hyödyntäisi (asetuk-
sen soveltamisalaan muutoin kuulumatonta) var-
mennettua kalustoa, olisi noudatettava tällaiseen 
kalustoon sovellettavia kirjauskäytäntöjä sekä len-
tokelpoisuuden ylläpitämismenettelyjä.514

513 Ibid., UAS.SPEC.30 ja perustelumuistion 1.8.3 kohta.
514 Ibid., UAS.SPEC.90 ja UAS.SPEC.100.
515 Ibid., 6 artikla, UAS.LUC.40 ja perustelumuistion 1.10.4 kohta
516 Ibid., UAS.LUC.10.
517 Ibid., UAS.LUC.20 ja UAS.LUC.30.

11.1.2.5. Kevyen miehittämättömän lentotoiminnan 
lupa
EASA:n malliasetus sisältää erityisiä, ehdotuksen-
luontoisia määräyksiä kevyen miehittämättömän 
lentotoiminnan luvasta (engl. ”Light UA Operator 
Certificate”, LUC). Tällaista lupaa ei kuvatun 
mukaisesti edellytettäisi avoimessa eikä erityistoi-
minnassa; sen tarkoitus olisi hieman toisenlainen. 
Luvan haltijaorganisaatioilla olisi nimittäin oikeus 
viranomaisen ohella itse valtuuttaa erityistoiminta, 
jota organisaation puitteissa toimivat käyttäjät har-
joittaisivat. Tämä voisi koskea sekä yhdenmukais-
tettuja että ei-yhdenmukaistettuja toimintamalleja. 
Lupa tarjoaisi joustavuutta toimijoille, jotka vaativat 
toistuvia, kenties samankaltaisia valtuutuksia.515

Lupahakemukseen tulisi sisällyttää
- hakemuksen kannalta olennaiset tiedot
- kuvaus hallintojärjestelmästä mukaan lukien 

rakenne ja turvallisuus
- vastuuhenkilöiden nimet
- vakuutus tietojen paikkansapitävyydestä ja siitä, 

että ne täyttävät alla olevat vaatimukset.516

Hakemuksen hyväksymisen edellytykset olisivat 
ymmärrettävästi melko korkeat. Toimijalla tulisi 
muun muassa olla turvallisuuskäytännöt ja sel-
västi määritellyt vastuusuhteet läpi organisaation. 
Samoin toimijan tulisi kyetä tunnistamaan ja arvi-
oimaan kaikki ilmailuun liittyvät vaaratekijät sekä 
vaatimaan käyttäjiltä toimenpiteitä näiden vähen-
tämiseksi. Kaiken toiminnan tulisi olla dokumen-
toitua ja dokumentoinnin suojattua, ja toimijan olisi 
kyettävä varmistamaan, että käyttäjät noudattavat 
niille valtuutuksissa määrättyjä ehtoja.517

11.2. Uuden sääntelymallin merkitys

11.2.1. Avoin toiminta

Tässä raportissa käsitelty UAV:iden käyttö mal-
minetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa on 
nykyisen kansallisen sääntelyn puitteissa melko 
vapaata. Toiminta edellyttää ainoastaan ilmoituk-
sen tekemistä Trafille ja eräiden käyttörajoitusten 
noudattamista. Rajoitukset eivät pääosin ole mer-
kittävä este toiminnalle: ainoa merkittävä rajoite 
on BVLOS-toiminnan luvanvaraisuus. Käytännössä 

edellytetään ilmatilan varaamista, mikä erämaa-
toiminnassa on joissain tapauksissa perusteltua ja 
joissain hieman yliampuvaa.

Tulevassa sääntelymallissa malminetsintä- ja 
valvontakäyttö lukeutuisivat todennäköisimmin 
joko avoimen tai erityisen luokan toiminnaksi. Vain 
erityisen suuret laitteistot edellyttäisivät siirtymistä 
varmennettuun luokkaan, jolloin sovellettavaksi 
tulisivat miehitettyä ilmailua pitkälti vastaavat 
säännöt. Tällaiset tilanteet on alussa kerrotulla 
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tavalla rajattu tämän raportin ulkopuolelle, eikä 
ole odotettavissa, että ne tulisivat ajankohtaisiksi 
lähitulevaisuudessa.

Avoimen toiminnan keskeisimmät ylärajat oli-
sivat 25 kg:n lentoonlähtömassa, näköyhteys ja 150 
metrin lentokorkeus. Huomattava olisi myös aluk-
silta edellytetyt tekniset ominaisuudet, kuten auto-
maattiset suorituskyvyn rajoitukset, geoaitaaminen 
ja sähköinen tunnistautuminen. Näiden varmista-
miseksi avoimessa toiminnassa käytettävän ilma-
aluksen tulisi olla markkinoille saatettu malli, joka 
vastaa toimintaluokan vaatimuksia. Mainittakoon 
myös käyttäjien velvollisuus rekisteröityä kansal-
liselle viranomaiselle.

Useimmissa malminetsintä- ja valvontasovellu-
tuksissa UAV:iden kiint eiden rajoitusten noudat-
taminen olisi ongelmatonta. Mittalaitteineenkin 
alusten paino jää alle 25 kg:n, ja lentokorkeus on 
pikemminkin erityisen matala. Karttapohjaisia 
ominaisuuksia edellytetään jo toiminnan luonteen 
puolesta, eikä rajoitusten luominen luultavasti 
muodostuisi ongelmaksi. Vaadittu rekisteröitymi-
nen olisi varsin yksinkertaista ja vastaisi osaltaan 
Trafin jo olemassa olevaa ilmoitusmenettelyä.

Vaikeuksia aiheuttaisivat kuitenkin vaati-
mus markkinoille saatetun UAV:n käyttämisestä 
mittausoperaatioissa. Tällaiset operaatiot ovat 
parhaimmillaan tätä kirjoitettaessa vasta tuoteke-
hitysvaiheessa, joten sopivia markkinoille saatettuja 
ilma-aluksia ei ole olemassa: toimijat rakentavat tai 
muokkaavat UAV:t mittauslaitteita varten. Tämä on 
välttämätöntä jo pelkästään laitteiden asentamista 
varten, mutta muokattavuutta suositaan myös alus-
ten haittatekijöiden (erityisesti tärinä, epävakaus ja 
kohina) vähentämiseksi.

Mittaustehtäviin käytettävien UAV:iden suh-
teellisesti matala kysyntä ja toiminnan edellyttämä 
joustavuus voivat tarkoittaa sitä, ettei niitä koskaan 
ylipäätään saatettaisi markkinoille avoimen toimin-
taluokan rajoitusten puitteissa. Sen sijaan avoimena 
toimintana voisi tulla kyseeseen esimerkiksi kaivos-
toiminnan kameravalvonta tavanomaista kopteria 
käyttäen. Tämä on täysin mahdollista standardi-
laitteilla, joita on jo markkinoilla laajasti tarjolla.

11.2.2. Erityistoiminta

Erityinen toimintaluokka tarjoaisi tarvittavan jous-
tovaran käytettävän kaluston sekä lentokorkeuden 
ja -etäisyyden suhteen. UAV olisi mahdollista val-
mistaa itse tai muokata vastaamaan mittauslaittei-
den tarpeita. Käyttäjä voisi myös hankkia sellaisia 

aluksia, joita ei ole saatettu markkinoille asetusten 
edellyttämällä tavalla – esimerkiksi prototyyppejä.

Hankkeessa tutkituissa mittausmenetelmissä 
etenkin BVLOS-toiminta olisi hyödyllistä; tämä voisi 
mahdollistaa tähystäjien siirtämisen muihin tehtä-
viin. Joissain menetelmissä, kuten hyperspektriku-
vauksessa, yli 150 metrin lentokorkeudesta on myös 
hyötyä. Näissä tilanteissa lennot toteutettaisiin 
valtuutuksen varaisesti, jolloin ilmatilavarausten 
tekeminen voisi helpottua tai niiden tarve joissain 
tapauksissa jopa poistua kokonaan. Valtuutuksen 
hankkiminen myös edistäisi toiminnan ammatti-
maisuutta ja tarjoaisi mahdollisuuden myydä pal-
veluja helpommin Suomen rajojen ulkopuolella. 
Valtuutus olisi pätevä kaikissa EU-maissa, joskin 
paikallisten rajoitusten selvittäminen jäisi edelleen 
käyttäjän vastuulle.

Haasteeksi alkavassa erityistoiminnassa voisivat 
muodostua käyttäjien suorittaman turvallisuus-
arvioinnin kriteerit. Koska kyse olisi harkinnan-
varaisesta asiasta, voisivat kriteerit muodostua 
toimintaa liikaa rajoittaviksi tai epäjohdonmukai-
siksi suhteessa muihin käyttötarkoituksiin. Tähän 
ongelmaan ei oikeastaan ole ratkaisua ennen kuin 
kriteerejä aletaan soveltaa EASA:n jäsenvaltioissa: 
ratkaisuihin ja ehtoihin, jotka käyttäjien mielestä 
eivät ole tarkoituksenmukaisia, olisi puututtava 
tapauskohtaisesti. Malminetsintä- ja kaivostoimin-
taan liittyviä palveluja tarjoavat toimijat voisivat 
pyrkiä luomaan yhdenmukaistettuja toimintamal-
leja EASA:n puitteissa, mikä olisi omiaan vakiin-
nuttamaan toiminnan arviointia.

Toiseksi haasteeksi voisi muodostua käyttäjien 
vaihtuva kalusto (sekä itse alukset että tekniset jär-
jestelmät) ja henkilöstö. Tässä raportissa käsitellyt 
mittaussovellutukset ovat erityisen alttiita jatku-
ville muutoksille, koska ne vasta hakevat itseään. 
Mikäli valtuutus myönnettäisiin hyvin täsmällisesti 
vain tietylle kalustolle, tiettyyn käyttötarkoituk-
seen ja tietylle henkilöstölle, olisi mahdollista, 
että käyttäjät joutuisivat päivittämään toistuvasti 
turvallisuusarviointiaan ja hakemaan valtuutusta 
uudelleen. Tämä voisi tarkoittaa viikkojen tai peräti 
kuukausien viivästystä toiminnan aloittamisessa 
muutosten jälkeen. Puutteet hakemuksessa ja 
muutoksenhaku voisivat viivästyttää prosessia 
entisestään.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten suu-
reksi ongelmaksi muutokset muodostuisivat; luul-
tavasti viranomaiskäytännöllä ja myönnettävien 
valtuutusten ehdoilla olisi ratkaiseva vaikutus. 
Mittausoperaatioissa olisi hyödyllistä, jos valtuu-
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Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta pohjoisilla alueilla edellyttävät aikaa ja kustannuksia säästäviä sekä 
ympäristöneutraaleja etsintä- ja valvontamenetelmiä. Näihin tarpeisiin voidaan vastata kehittämällä miehittämättömiin 
ilma-aluksiin soveltuvia mittaus- ja kuvauslaitteistoja. Alan yrityksillä ei kuitenkaan aina ole tarvittavaa tietotaitoa UAV:iden 
teknisestä soveltuvuudesta ja oikeudellisista rajoitteista, jotta ne voisivat luoda ja tarjota tarvittavia palveluja.

Näistä lähtökohdista syntyi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston (LaY) UAV-MEMO-projekti, jossa 
kerättiin tietoa UAV-alustaisista mittaus- ja kuvausmenetelmistä sekä lentotoimintaan liittyvästä oikeudellisesta 
sääntelystä. Projektin tavoitteena oli luoda edellytyksiä uudelle erityisosaamista vaativalle UAV-liiketoiminnalle 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin. Tekesin Green Mining – Huomaamaton ja älykäs kaivos -ohjelmasta 
rahoitettu projekti toteutettiin vuosina 2015–2017. Projektin tulokset on julkaistu kahdessa osassa. Käsillä olevan II osan 
on laatinut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutti. Siinä esitellään UAV-
sääntelyn kansainvälinen viitekehys sekä toimintaan soveltuva suomalainen sääntely kokonaisuudessaan. Lisäksi esitellään 
EU:n tätä kirjoitettaessa valmistelemaa sääntelymallia.

The expansion of mineral exploration and mining operations in northern areas, especially in the Arctic, requires the 
development of new time-saving and environmentally neutral prospecting methods. These requirements can be met by 
installing measurement and imaging devices onto unmanned aircraft, also known as unmanned aerial vehicles. However, 
neither established companies nor startups usually have the necessary know-how concerning the technical and legal 
feasibility of UAVs for such operations to develop and provide a service.

The UAV-MEMO project was launched to that end. Executed as a parallel undertaking between the Geological Survey 
of Finland (GTK) and the University of Lapland (ULAP), the project investigated the applicability of UAVs for mineral 
exploration from the viewpoint of both technology and law. The project, which was carried out during 2015–2017, was 
financed by the Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES) through the Green Mining – Intelligent and Minimum-
Impact Mines programme. The results of the project are published in two parts. The present Part II, which has been 
prepared by the Institute of Air and Space Law at the University of Lapland, presents the international framework as well 
as the Finnish regulations concerning UAVs. This is supplemented by an analysis of the new regulatory framework, which 
is being prepared at the time of writing by the European Union.
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