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Mistä oikein on kysymys?

• Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi ilman 

mukana olevaa ohjaajaa. Miehittämättömät ilma-alukset on usein myös varustettu 

jotain tiettyä tehtävää, kuten esim. valokuvaamista tai mittaamista varten. 

Miehittämättömien ilma-alusten alakategoria kauko-ohjatut ilma-alukset (Remotely 

Piloted Aircraft Systems eli RPAS) ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joita ohjaa 

kauko-ohjaaja (remote pilot) tai joiden toimintaan kauko-ohjaaja pystyy tarvittaessa 

puuttumaan.

• Voimassaoleva Trafin määräys OPS M1-32 kauko-ohjatuista ilma-aluksista ja 

lennokeista astui voimaan 1.1.2017.



Tulkintaa käytöstä

• Harraste- tai urheilutarkoituksessa lennätettäessä miehittämätön laite on lennokki, ja kaikki muu 

toiminta on lentotyötä kauko-ohjatulla ilma-aluksella.

• Lentotyötoiminnan aloittamisen vaatimuksena ovat toimijailmoitus Trafille (20€/vuosi) ja EU:n 

määräämä pakollinen vastuuvakuutus kolmansien osapuolien vahinkoja vastaan (verrannollinen 

liikennevakuutukseen). 

 Vakuutusta hankkiessa tarvitaan toimijailmoituksen diaarinumero, jota voi pyytää Trafilta

osoitteesta RPAS@trafi.fi

 Aikaisemmin kotimaisilta vakuutusyhtiöiltä ei saanut vakuutuksia, mutta nyt tilanne on 

korjaantumaan päin 

mailto:RPAS@trafi.fi


Droneinfo.fi (Trafin ylläpitämä)

• Droneen on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava koko ajan ohjattavissa.

• Lähempänä kuin 5 km lentoasemasta lennättäminen ei ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa.

• Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 m. Lentoaseman lähialueella (yli 5 km etäisyydellä 

kiitoteistä) lennätyskorkeus enintään 50 m, suurempi korkeus vain lennonjohdon luvalla.

• Dronejen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.

• Lennätykset eivät saa vaarantaa, haitata eikä estää pelastushelikopterin toimintaa.

• Lennätykset eivät saa aiheuttaa vaaraa tai meluhaittaa ulkopuolisille ihmisille ja heidän 

omaisuudelleen.

• Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.

• Dronesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.

• Vastuuvakuutuksen ottaminen on erittäin suositeltavaa myös harrastajille.

 Puhelimeen saatavilla Droneinfo-sovellus, josta näkee tärkeimmät ohjeet ja 

säädökset (esim. saako sen hetkisessä sijainnissa lennättää dronea ja millä korkeudella)



Tulevaa sääntelyä

• Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (Europaen Aviation Safety Agency) on 

julkaissut luonnoksen NPA 2017-05 tulevaksi drone-sääntelyksi Euroopassa. Tämän 

pohjalta syntyvän komission asetuksen ennakoidaan tulevan voimaan vuoden 2018 

alussa. NPA:ssa ehdotetaan monien vaatimusten kohdalla kolmen vuoden 

siirtymäaikaa.

• Luonnokseen kerätty kommentteja dronelentäjiltä- ja yrityksiltä

• Myös Trafi on päivittämässä RPAS-määräystä, jolla ohjeistetaan dronejen ja muiden 

lennokkien lennättämistä

• Lennokkien sääntöjen muutostarvetta koskevaan kyselyyn voi vastata 

droneinfo.fi -sivustolla

http://trafi.mailpv.net/go/10394071-1757897-53568020
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Käyttökohteita

• maastotarkastukset

• tuotannon eteneminen alueella

• pintavalutuskentät

• ongelmakohdat maastossa

• tulvien aikainen havainnointi



Käyttökokemuksia

• mahdollistaa yksintyöskentelyn

• nopeuttaa maastotarkastuksia

• tulvatilanteiden tarkistaminen

• vikakohtien löytyminen – oikovirtaukset, vuodot, kummallisen väriset vedet

• ojien toiminnan varmistaminen

• pintavalutuskenttien tarkistaminen – mahdoton liikkua jalkaisin

• kuvausdokumentit – arkistoon, myöhempi tarkastelu

• karttapäivitysten pohjana – poistumat

• korvaa helikopterikuvaukset

• lennättäminen helppoa – kuten tabletin tai kännykän käyttö

• käyttö palotilanteissa



Käyttökokemuksia

• kuvat ja videot vievät paljon levytilaa

• tekniset ongelmat – kopteri ei suostu lentämään

• järkevä kuvaaminen vaatii opettelua

 ratkaisuna ennakkoon suunnitellut reitit?

• magneettikenttä tai GPS-signaalin puuttuminen haittaa lennättämistä

• näytön näkeminen aurinkoisella säällä

• sade estää lentämisen

• akkujen kesto



Tulevaisuudessa

• lämpökameran liittäminen – aumat, pohjavesi, paloturvallisuus

• pH-mittari

• vesinäytteen noutaminen

• korkomittaukset
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