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Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät ry:n jäsenet Muut harrastajat
Yleisperiaate
Traficom määräys OPS M1-32 luku 4
Määräykset eivät koske sellaisia alle 250 g 
lennokkeja, joissa ei ole kameraa.
Määräykset eivät koske vapaastilentäviä lennokkeja

Yleisperiaate
EU:n dronemääräykset.
Määräykset eivät koske sellaisia alle 250 g 
lennokkeja, joissa ei ole kameraa.

Lennättäjän rekisteröityminen
Täysi-ikäisen lennättäjän on rekisteröidyttävä 
Traficomin dronerekisteriin.
Teoriakokeen suorittaminen ei ole pakollista, mutta 
PRCL suosittelee sitä.

Lennättäjän rekisteröityminen
Täysi-ikäisen lennättäjän on rekisteröidyttävä 
Traficomin dronerekisteriin ja suoritettava teoriakoe.

Alaikäinen lennättäjä
Alaikäiselle lennättäjälle on useita vaihtoehtoja, ota 
yhteyttä PRCL:n jäsenvastaavaan.
Ei muita ikärajoja.

Alaikäinen lennättäjä
Alaikäisen huoltajan on rekisteröidyttävä Traficomin 
dronerekisteriin ja suoritettava nettitentti. Alaikäisen 
lennättäjän on suoritettava nettitentti.
Alle 12-vuotias saa lennättää vain yli 16-vuotiaan 
suorassa ohjauksessa.

Toiminta Karbyn lennokkikentällä
Kenttä on tarkoitettu PRCL:n jäsenien käyttöön.
Maks. lenätyskorkeus 400 m maanpinnasta (1400 
FT MSL).

Toiminta Karbyn lennokkikentällä
Rekisteröityneet lennättäjät voivat satunnaisesti 
käyttää kenttää PRCL:n jäsenen vieraina.
Maks. lennätyskorkeus 400 m maanpinnasta 1400 
FT MSL).

Maks. lennätyskorkeus kentän ulkopuolella
150 m, vapaastilentävillä ei korkeusrajaa.

Maks. lennätyskorkeus kentän ulkopuolella
120 m, koskee myös vapaastilentäviä

Vaatimukset lennokille
Maks. massa 25 kg. Tietyissä paikoissa 3 kg.
Lennokista on käytävä ilmi käyttäjän nimi ja 
yhteystiedot.

Vaatimukset lennokille
Maks. massa 25 kg. Tietyissä pakoissa muita 
massarajoituksia.
Lennokista on käytävä ilmi käyttäjän nmi ja 
yhteystiedot.

Lennätys tiheästi asutulla alueella (asukkaita tai 
työpaikkoja yli 800/km²)
Kielletty yli 3 kg lennokeilla.
Alle 3 kg lennokin lennätys sivullisten ihmisten 
yläpuolella sallittu.
Lennätys ihmisjoukkojen (konsertit, ulkotapahtumat) 
lähellä (alle 50 m) tai yläpuolella kielletty.

Lennätys tiheästi asutulla alueella (asukkaita tai 
työpaikkoja yli 800/km²)
Kielletty yli 2 kg lennokeilla.
Alle 0,5 kg lennokilla nopea ylilento sivullisten 
ihmisten yli on sallittu.
0,5-2 kg lennokin käyttäminen edellyttää 
teoriakokeen ja lisäteoriakokeen suorittamista.
0,5-2 kg lennokilla vähintään 50 m vaakasuora 
etäisyys sivullisiin.

Videolinkin välityksellä lennättäminen (FPV)
Edellyttää henkilökohtaisen ilmatilan tarkkailijan 
(spotterin).
Lennokkikentällä riittää yksi yhteinen spotteri kaikille 
lennättäjille.

Videolinkin välityksellä lennättäminen (FPV)
Edellyttää henkilökohtaisen ilmatilan tarkkailijan 
(spotterin).

http://www.rc-pietarsaari.net/
http://rc-pietarsaari.net/kerho.html
https://www.droneinfo.fi/fi/rekisteroityminen-ja-teoriakoe
https://www.droneinfo.fi/fi/rekisteroityminen-ja-teoriakoe
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/OPS%20M1-32_2020_final.pdf

