
Johtokunta 

KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY        

KAATIKSEN KENTTÄALUEEN 
SÄÄNNÖT ILMATILAN 

KÄYTÖSTÄ 

 

  



 KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY  

 Kaatiksen lennokkikenttäalueen säännöt ilmatilan käytöstä 5.5.2018 
 
 

1 
 

 

Versiohistoria 

Versio päivämäärä Olennaiset muutokset 

1.0 16.5.2018 Alkuperäinen versio 

   

   

   

   

   

   

 
  



 KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY  

 Kaatiksen lennokkikenttäalueen säännöt ilmatilan käytöstä 5.5.2018 
 
 

2 
 

KAATIKSEN ILMATILA 

Kaatiksen lennokkikenttäalueella on useita lennokkikenttiä mutta kaikki lennokit käyttävät samaa ilmatilaa. 

Lennättäjät sijaitsevat eri paikoissa eivätkä pysty kommunikoimaan lennon aikana keskenään. Sen vuoksi on 

tärkeää, että ilmatilan käytöstä sovitaan yhteisesti ja etukäteen niin, että toimimalla sovitun mukaisesti 

lennätystoiminta on mahdollisimman turvallista.  

KAATIKSEN LENNOKKIKENTTÄALUE  

Kuopion Lennokkikerho Kihu ry:n (jäljempänä ”Kerho”) hallinnoima lennokkikenttäalue ”Kaatis” on 

lennokkimääräyksen OPS M1-32 tarkoittama ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistu virallinen lennokkien 

lennätyspaikka. 

 Kentän korkeusrajoitus on MAX 2000 FT MSL. Merkintä tarkoittaa 2000 jalan korkeusrajoitusta 

merenpinnasta laskettuna. Käytännössä se tarkoittaa, että kentällä saa ilman eri lupaa lennättää n. 500m 

korkeudessa (tarkka 465m) alueen maanpinnasta laskettuna.  

Kenttäalueen rajat ja kentät on esitetty alla olevassa kuvassa. Maan pinnalla operointi on luvallista rajojen 

sisäpuolella. Lennätysalue ilmassa on koko ympäröivä alue, jossa lennokkia voi lennättää näköyhteydellä.  

 

.  
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TURVALLISUUSPOLITIIKKA 

Kerhon lennätystoiminta järjestetään niin, että kaikkia lennokkilajeja voi harrastaa mahdollisimman 

monipuolisesti, mutta samalla turvallisesti. Kaikessa toiminnassa lähdetään siitä, että turvallisuus rakentuu 

muutamista helposti ymmärrettävistä perussäännöistä ja lennättäjien vastuullisesta toiminnasta.  

Vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huolehditaan oman kaluston kunnosta, otetaan muut 

lennättäjät huomioon, ymmärretään oma osaaminen ja sen rajat, vältetään turhia riskejä ja valitaan 

mahdollisimman turvallinen toimintamalli tilanteissa, joissa ei ole olemassa sääntöjä.  

Kerhon toiminnassa pyritään rakentamaan hyvää ja positiivista turvallisuuskulttuuria. Kerhon jäsenten 

vastuullinen, ennakoiva ja oma-aloitteisesti harkittu tilanteisiin sopiva toiminta on tärkeämpää, kuin 

sääntöjen pilkuntarkka noudattaminen ja niiden valvonta. Turvallisuuspoikkeamien osalta noudatetaan 

ilmailussa yleistä ”Just Culture” periaatetta. Se tarkoittaa sitä, että turvallisuuspoikkeamista ei syyllistetä eikä 

rankaista, vaan niistä pyritään ottamaan oppia ja muuttamaan toimintatapoja niin, ettei vastaava poikkeama 

toistu. Kerhon lennätystoiminnassa ei kuitenkaan hyväksytä törkeää ja tahallista sääntöjen rikkomista.  

 

ILMAILULAKI JA LENNOKKIMÄÄRÄYS 

Kenttäalueella noudatetaan Suomen lakeja määräyksiä. Voimassa olevan OPS M1-32 lennokkimääräyksen 

tärkeimmät säädökset ovat: 

• Lennokin on väistettävä kaikkia ilma-aluksia.  

 

• Lennokin lennättämisen on oltava suoraan näköyhteyteen perustuvaa.  

 

• Lennättäminen videolinkin avulla (FPV) on sallittua niin, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi 

käytetään avustajaa, joka havainnoi ympäristöä sekä arvioi väistämistarpeen luotettavasti.  Usean 

lennättäjän tilanteessa riittää yksi yhteinen avustaja.  

 

• Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden 

huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja 

kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti.  

 

• Autonomisesti lentäviä lennokkeja saa lennättää, mikäli niiden ohjaus voidaan milloin tahansa siirtää 

takaisin lennättäjälle.  

 

• Suurin lennätyskorkeus maan pinnasta mitattuna on noin 500m. Tarkka mitta on 2000ft MSL (Mean Sea 

Level) joka on alueella noin 465m maanpinnasta mitattuna.  

 

• Lennokista on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.  
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ILMATILAN JAKO LOHKOIHIN 

Lennokin lennättäjä ei voi luotettavasti havainnoida muita lennokkeja ilmassa. Erityisen vaikeaa sen on 

nopeiden ja pienten FPV multikoptereiden osalta. Törmäysriskin vuoksi kenttäalueen ilmatila jaetaan 

lohkoihin oheisen kuvan mukaisesti niin, että törmäysriski on mahdollisimman pieni.   

Seuraavassa kuvassa on esitetty ilmatilan jako lohkoihin ja niihin liittyvät tärkeimmät säännöt ilmatilan 

käytöstä.  
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ILMATILAN KÄYTTÖÖN L IITTYVÄT SÄÄNNÖT 

• Varikkoalueella on pysyvä turva-alue eikä sen alueella saa lennättää lennokkeja. Alue on kuitenkin 

mahdollista ylittää ripeästi, jos lennokki on korkealla ja ylitys on arvioitu turvalliseksi. Varikkoalueen 

päällä ei kuitenkaan saa lentää jatkuvasti edestakaisin tällä perusteella esimerkiksi taitolentoa.   

 

• Kuvan mukaisia lohkoihin liittyviä sääntöjä noudatetaan silloin, kun vähintään kahdella kentällä on 

samanaikaista toimintaa. 

 

Esimerkki: 

Jos paikalla on RC ja FPV lennättäjiä, niin silloin noudatetaan kyseisiin lohkoihin liittyviä sääntöjä. 

Niiden mukaan RC-lennokit eivät ylitä Dumppia 10m alempana ja vastaavasti FPV kopterit eivät nouse 

Dumpilla 10m korkeammalle. Tämä sen vuoksi, että RC -lennokkien laskupolku voi auringon suunnasta 

johtuen kulkea Dumpin ylitse. FPV kopterit eivät myöskään lennä RC -kentän alueella eikä sen 

laskualueella, koska lennokit voivat olla sillä alueella millä korkeudella tahansa. Koska siimakentällä ei 

ole toimintaa, niin sen alueella voi lennättää vapaasti.  

 

Jos Siimakentällä on toimintaa, niin silloin sen alueella ei saa lentää muilla lennokeilla. Alueen voi 

ylittää  ripeästi korkealla kun ylitys arvioidaan turvalliseksi. .  

 

• Jos vain yhdellä kentällä on toimintaa, niin silloin alueen ilmatilaa voi käyttää vapaasti eikä lohkojakoa 

tarvitse noudattaa.  

 

• FPV koptereita lennätetään DUMP! kentällä ja siimalennokkeja Siimakentällä 

 

• RC kentällä lennätetään muita RC -lennokkeja ja myös RC-koptereita sekä FPV -siipiä.   

 

• Vakautettuja multikoptereita (kuvauskopteri) lennätetään RC-kentältä, mutta niiden lennätyksestä on 

aina ilmoitettava muille RC -kentällä lennättäville ja sovittava ilmatilan käyttö. Tämä sen vuoksi, että 

niiden havaitseminen kaukana on vaikeaa.  

 

• Vapaasti lentäviä lennokkeja voi lennättää kenttäalueella silloin, kun siellä ei ole muuta toimintaa. 

 

• Jos käytetään muita kuin 2,4GHz radio-ohjausjärjestelmiä, niin taajuusjako on aina sovittava kaikkien 

muiden kanssa ennen virran kytkemistä lähettimeen.  

 

• Videolähetintä ei saa kytkeä päälle kenttäalueella ennen kuin kaikilta muilta FPV lennättäjiltä on pyydetty 

lupa siihen. Tämä sen vuoksi, että päälle kytkeminen voi sotkea FPV lennokin videosignaalin, vaikka se 

olisi eri taajuudella.  

 

• Näistä säännöistä on mahdollista poiketa, jos paikalla olijat niin yhdessä sopivat ja kaikki sen hyväksyvät. 

Suomen lakeja ja määräyksiä on kuitenkin aina noudatettava.  

 

• Varikkoalueen osalta ei voi sopia mitään tästä säännöstä poikkeavaa.  

 

 


