
Liite 2: Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet valvomattomille lentopaikoille 
 

Aavahelukka – EFAA 

 

EFAA UAS SFC – UNL 

673732N 0235705E - 673538N 0240140E - 673454N 0235935E - 673648N 0235500E - 673732N 0235705E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti.  

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Ahmosuo – EFAH 

 

EFAH UAS SFC – UNL  

645456N 0254333E - 645318N 0254815E - 645228N 0254638E - 645406N 0254157E - 645456N 0254333E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

  



Alavus - EFAL  

 

EFAL UAS SFC – UNL 

623401N 0233649E - 623257N 0233711E - 623233N 0233141E - 623337N 0233119E - 623401N 0233649E  

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Eura - EFEU  

 

EFEU UAS SFC – UNL 

610758N 0221004E - 610658N 0221459E - 610558N 0221407E - 610658N 0220912E - 610758N 0221004E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Forssa – EFFO 

 

EFFO UAS SFC - UAS  

604932N 0234003E - 604849N 0234140E - 604657N 0233809E - 604740N 0233632E - 604932N 0234003E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Genböle - EFGE  

 

EFGE UAS SFC – UNL 

600558N 0223329E - 600454N 0223353E - 600428N 0222918E - 600532N 0222854E - 600558N 0223329E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Haapavesi – EFHP 

  

EFHP UAS SFC – UNL 

640754N 0252841E - 640624N 0253324E - 640532N 0253157E - 640702N 0252714E - 640754N 0252841E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Hailuoto - EFHL  

 

EFHL UAS SFC – UNL 

645914N 0244414E - 645817N 0244525E - 645707N 0244016E - 645804N 0243905E - 645914N 0244414 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Hanko - EFHN  

 

EFHN UAS SFC – UNL 

595219N 0230544E - 595142N 0230730E - 594929N 0230431E - 595006N 0230245E - 595219N 0230544E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Helsinki-Malmi – EFHF 

  

EFHF UAS A SFC – 120 M 

601349N 0250425E - 601649N 0250506E - 601656N 0250219E - 601552N 0250148E - 601459N 0250020E - 

601404N 0250007E - 601349N 0250425E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

EFHK UAS E 120 M – UNL 

601656N 0250219E - 601629N 0251242E - 601537N 0251240E - 601041N 0250300E - 601108N 0250045E - 

601302N 0245851E - 601433N 0245938E - 601552N 0250148E - 601656N 0250219E 

UAS-toiminta alueella yli 120 m (AGL) korkeudella on sallittua ainoastaan seuraavilla ehdoilla: 

 700 ft (AMSL) korkeuteen saakka ainoastaan erikseen sopimalla Helsinki-Malmin (EFHF) 

lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -

menettelyjen mukaisesti. 

 yli 700 ft (AMSL) korkeudella: 

o ATS-elimen aukioloaikoina ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

o ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai Liikenne- ja 

viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla 



 

EFHF UAS -vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen esteen läheisyydessä (enintään 50 m 

vaakasuoralla etäisyydellä) esteestä on kuitenkin sallittua kaikkina aikoina, ja esteen ylittäminen enintään 

15 metrillä on sallittua esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä. 

Maanpuolustuksen kohteiden kuvaaminen ja tutkiminen ilmasta ei ole sallittua ilman erillistä Pääesikunnan 

lupaa. (http://puolustusvoimat.fi/ilmakuvauslupa). 

 

 

 

  

http://puolustusvoimat.fi/ilmakuvauslupa


Hyvinkää - EFHV 

 

EFHV UAS SFC – UNL 

604100N 0245341E - 603945N 0245610E - 603806N 0245237E - 603921N 0245014E - 604100N 0245341E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Hämeenkyrö - EFHM  

 

EFHM UAS SFC – UNL 

614215N 0230639E - 614113N 0230718E - 614031N 0230214E - 614133N 0230135E - 614215N 0230639E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Iisalmi - EFII  

 

EFII UAS SFC - UNL 

633906N 0270840E - 633635N 0270840E - 633635N 0270614E - 633906N 0270614E - 633906N 0270840E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa.  



Immola - EFIM  

 

EFIM UAS SFC – UNL 

611625N 0285413E - 611601N 0285617E - 611525N 0285547E - 611521N 0285710E - 611416N 0285655E - 

611423N 0285454E - 611334N 0285412E - 611358N 0285208E - 611431N 0285236E - 611434N 0285134E - 

611538N 0285149E - 611533N 0285329E - 611625N 0285413E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. Lisäksi UAS-toiminta EFIM UAS –

vyöhykkeellä edellyttää Rajavartiolaitoksen lupaa. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Jämijärvi - EFJM  

 

EFJM UAS SFC – UNL 

614752N 0224254E - 614724N 0224323E - 614720N 0224527E - 614615N 0224517E - 614617N 0224433E - 

614532N 0224519E - 614504N 0224317E - 614622N 0224156E - 614626N 0223946E - 614731N 0223956E - 

614728N 0224111E - 614752N 0224254E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 



 

  



Kalajoki – EFKO 

 

EFKO UAS SFC - UNL 

641457N 0235117E - 641406N 0235247E - 641225N 0234745E - 641316N 0234615E - 641457N 0235117E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Kannus - EFKN  

 

EFKN UAS SFC - UNL 

635618N 0240323E - 635503N 0240822E - 635407N 0240709E - 635522N 0240210E - 635618N 0240323E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Kauhajoki - EFKJ 

 

EFKJ SFC - UNL 

622843N 0222602E - 622742N 0222646E - 622651N 0222117E - 622752N 0222033E - 622843N 0222602E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Kauhava - EFKA  

 

EFKA UAS SFC - UNL 

630927N 0230404E - 630551N 0230427E - 630548N 0230206E - 630924N 0230141E - 630927N 0230404E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kemijärvi - EFKM  

 

EFKM UAS SFC – UNL 

664416N 0271022E - 664123N 0271108E - 664116N 0270826E - 664409N 0270739E - 664416N 0271022E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kiikala - EFIK 

 

EFIK UAS SFC – UNL 

602908N 0233807E - 602905N 0234018E - 602809N 0234012E - 602756N 0234152E - 602653N 0234119E - 

602703N 0234006E - 602626N 0234002E - 602629N 0233751E - 602720N 0233756E - 602731N 0233628E - 

602834N 0233701E - 602826N 0233803E - 602908N 0233807E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kitee - EFIT  

 

EFIT UAS SFC – UNL 

621132N 0300431E - 621108N 0300640E - 620823N 0300421E - 620847N 0300212E - 621132N 0300431E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kiuruvesi - EFRV 

 

EFRV UAS SFC – UNL 

634334N 0263702E - 634122N 0263914E - 634056N 0263700E - 634308N 0263448E - 634334N 0263702E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kivijärvi - EFKV  

 

EFKV UAS SFC – UNL 

630843N 0250556E - 630710N 0251037E - 630618N 0250913E - 630751N 0250432E - 630843N 0250556E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Kuhmo - EFKH  

 

EFKH UAS SFC – UNL 

640759N 0292434E - 640628N 0292925E - 640535N 0292759E - 640707N 0292308E - 640759N 0292434E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Kumlinge - EFKG  

 

EFKG UAS SFC – UNL 

601601N 0204812E - 601347N 0205018E - 601320N 0204820E - 601534N 0204614E - 601601N 0204812E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Kymi - EFKY  

 

EFKY UAS SFC – UNL 

603552N 0265359E - 603322N 0265526E - 603304N 0265320E - 603534N 0265153E - 603552N 0265359E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 



 

  



Kärsämäki - EFKR  

 

EFKR UAS SFC – UNL 

640000N 0254154E - 635947N 0254741E - 635842N 0254728E - 635855N 0254141E - 640000N 0254154E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Lahti-Vesivehmaa - EFLA 

 

EFLA UAS SFC – UNL 

611007N 0254034E - 611001N 0254248E - 610941N 0254353E - 610841N 0254444E - 610814N 0254226E - 

610727N 0254216E - 610735N 0253924E - 610838N 0253831E - 611007N 0254034E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Lapinlahti - EFLL  

 

EFLL UAS SFC – UNL 

632515N 0272929E - 632435N 0273123E - 632245N 0272811E - 632325N 0272617E - 632515N 0272929E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Lieksa-Nurmes - EFLN 

 

EFLN UAS SFC – UNL 

633146N 0293535E - 633037N 0294056E - 632939N 0293952E - 633048N 0293432E - 633146N 0293535E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Menkijärvi - EFME 

 

EFME UAS SFC – UNL 

625803N 0233209E - 625715N 0233345E - 625526N 0232927E - 625614N 0232751E - 625803N 0233209E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Mäntsälä - EFMN  

 

EFMN UAS SFC – UNL 

603534N 0253115E - 603451N 0253254E - 603305N 0252945E - 603348N 0252806E - 603534N 0253115E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Nummela - EFNU  

 

EFNU UAS SFC – UNL 

602117N 0241824E - 602046N 0241938E - 602047N 0242031E - 601943N 0242039E - 601939N 0241826E - 

601828N 0241624E - 601910N 0241445E - 601945N 0241546E - 602038N 0241539E - 602041N 0241723E - 

602117N 0241824E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Oripää - EFOP  

 

EFOP UAS SFC – UNL 

605351N 0224358E - 605316N 0224451E - 605339N 0224638E - 605239N 0224731E - 605222N 0224610E - 

605143N 0224707E - 605106N 0224520E - 605156N 0224407E - 605135N 0224232E - 605235N 0224139E - 

605249N 0224247E - 605314N 0224211E - 605351N 0224358E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 



  



Pieksämäki - EFPK  

 

EFPK UAS SFC – UNL 

621717N 0265940E - 621503N 0270238E - 621429N 0270040E - 621643N 0265742E - 621717N 0265940E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Piikajärvi - EFPI  

 

EFPI UAS SFC – UNL 

611610N 0221219E - 611503N 0221238E - 611427N 0221428E - 611334N 0221312E - 611337N 0221304E - 

611329N 0221306E - 611320N 0221053E - 611426N 0221034E - 611505N 0220835E - 611558N 0220951E - 

611552N 0221008E - 611601N 0221006E - 611610N 0221219E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Pokka - EFPA  

 

EFPA UAS SFC – UNL 

681021N 0254847E - 680819N 0255303E - 680739N 0255046E - 680941N 0254631E - 681021N 0254847E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Pudasjärvi - EFPU  

 

EFPU UAS SFC – UNL 

652443N 0265317E - 652437N 0270102E - 652333N 0270057E - 652339N 0265313E - 652443N 0265317E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

  



Punkaharju - EFPN  

 

EFPN UAS SFC – UNL 

614456N 0292425E - 614229N 0292511E - 614219N 0292257E - 614446N 0292210E - 614456N 0292425E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Pyhäsalmi - EFPY  

 

EFPY UAS SFC – UNL 

634512N 0255549E - 634245N 0255816E - 634219N 0255602E - 634446N 0255335E - 634512N 0255549E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 



  



Raahe-Pattijoki - EFRH  

 

EFRH UAS SFC – UNL 

644212N 0243903E - 644127N 0244505E - 644025N 0244423E - 644110N 0243821E - 644212N 0243903E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Rantasalmi - EFRN  

 

EFRN UAS SFC – UNL 

620511N 0282044E - 620500N 0282259E - 620233N 0282200E - 620244N 0281945E - 620511N 0282044E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Ranua - EFRU  

 

EFRU UAS SFC – UNL 

655948N 0262155E - 655710N 0262424E - 655647N 0262156E - 655925N 0261927E - 655948N 0262155E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Rautavaara - EFRA  

 

EFRA UAS SFC – UNL 

632701N 0280638E - 632654N 0280901E - 632639N 0280858E - 632602N 0281003E - 632534N 0280843E - 

632405N 0280823E - 632412N 0280600E - 632437N 0280606E - 632431N 0280549E - 632522N 0280419E - 

632607N 0280626E - 632701N 0280638E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 



  



Redstone Aero - EFPR  

 

EFPR UAS SFC – UNL 

603015N 0263547E - 602735N 0263735E - 602714N 0263530E - 602954N 0263342E - 603015N 0263547E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 



 

  



Räyskälä - EFRY  

 

EFRY UAS SFC – UNL 

604601N 0240516E - 604511N 0240718E - 604517N 0240907E - 604412N 0240926E - 604410N 0240907E - 

604327N 0240755E - 604359N 0240635E - 604348N 0240357E - 604459N 0240341E - 604501N 0240409E - 

604503N 0240413E - 604512N 0240351E - 604601N 0240516E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Savikko - EFNS  

 

EFNS UAS SFC – UNL 

603214N 0245135E - 603118N 0245238E - 603009N 0244821E - 603105N 0244718E - 603214N 0245135E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Selänpää - EFSE  

 

EFSE UAS SFC – UNL 

610513N 0264851E - 610430N 0265029E - 610352N 0264918E - 610315N 0265041E - 610227N 0264910E - 

610305N 0264748E - 610225N 0264632E - 610308N 0264454E - 610348N 0264610E - 610417N 0264506E - 

610505N 0264636E - 610436N 0264740E - 610513N 0264851E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Sodankylä - EFSO  

 

EFSO UAS SFC – UNL 

672516N 0263733E - 672223N 0263927E - 672207N 0263644E - 672500N 0263450E - 672516N 0263733E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

  



Sulkaharju - EFVT  

 

EFVT UAS SFC – UNL 

632447N 0240407E - 632346N 0240455E - 632255N 0235932E - 632356N 0235844E - 632447N 0240407E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Suomussalmi - EFSU  

 

EFSU UAS SFC – UNL 

645026N 0284427E - 644930N 0284544E - 644811N 0284031E - 644907N 0283914E - 645026N 0284427E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Teisko - EFTS  

 

EFTS UAS SFC – UNL 

614740N 0240316E - 614648N 0240438E - 614507N 0235957E - 614559N 0235834E - 614740N 0240316E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Torbacka - EFTO  

 

EFTO UAS SFC – UNL 

600516N 0240758E - 600516N 0241238E - 600412N 0241238E - 600412N 0240758E - 600516N 0240758E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Vaala - EFVL  

 

EFVL UAS SFC – UNL 

643038N 0264226E - 643038N 0264825E - 642934N 0264825E - 642934N 0264226E - 643038N 0264226E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Vampula - EFVP  

 

EFVP UAS SFC – UNL 

610321N 0223315E - 610225N 0223827E - 610124N 0223741E - 610220N 0223229E - 610321N 0223315E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Viitasaari - EFVI  

 

EFVI UAS SFC – UNL 

630840N 0254840E - 630631N 0255034E - 630607N 0254822E - 630816N 0254627E - 630840N 0254840E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 



 

 

  



Wredeby - EFWB  

 

EFWB UAS SFC – UNL 

604046N 0264644E - 603945N 0264730E - 603853N 0264246E - 603954N 0264200E - 604046N 0264644E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 

 

 

  



Ylivieska - EFYL 

 

EFYL UAS SFC – UNL 

640450N 0244250E - 640211N 0244557E - 640142N 0244346E - 640420N 0244039E - 640450N 0244250E 

UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan erikseen sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa, tai toimimalla 

julkaistujen paikallisten toimintaohjeiden ja -menettelyjen mukaisesti. 

Rajoitus ei koske AIC:ssä julkaistuilla virallisilla lennokkien lennätyspaikoilla tapahtuvaa kyseisen 

lennätyspaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaista lennätystoimintaa, eikä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden 

(Ilmailulaki 11 b §) sisällä tapahtuvaa vyöhykkeen ehtojen mukaista lennätystoimintaa. 


