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TAUSTAA
Uudet viranomaismääräykset yhtenäistävät miehittämättömiä ilma-aluksia koskevia säädöksiä
koko EU:n alueella. Suomalaisille lennokinharrastajalle uudistus tuo velvollisuuden rekisteröityä
dronetoimijarekisteriin Traficomille. Rekisteröityminen koskee siis henkilöä tai kerhoa, ei
yksittäisiä laitteita (lennokit/dronet).
Tämä ohje on kerhoille, lennätyspaikkojen ylläpitäjille ja harrastajille laadittu suositus
rekisteröintivelvoitteen käytännön soveltamisesta lennokkikerhon toiminnassa.

UUDET KÄSITTEET
Rekisteröinnin yhteydessä törmää uusien määräysten mukaisiin käsitteisiin ”droneoperaattori”
ja ”kauko-ohjaaja”. Droneoperaattori vastaa siitä, että lennot suoritetaan turvallisesti ja
määräysten mukaisesti. Kauko-ohjaajan tehtävä on suorittaa lennot sovittujen menettelyiden ja
ohjeiden mukaisesti.
Jokaisella lentävällä laitteella tulee olla rekisteröitynyt ”droneoperaattori”, joka tyypillisen
harrastajan tapauksessa on myös laitteen ”kauko-ohjaaja”. On myös tilanteita, joissa operaattori
voi olla eri taho kuin kauko-ohjaaja ja nämä on kuvattu jäljempänä olevissa kohdissa.

KENEN PITÄÄ REKISTERÖITYÄ?
Kaikkien lennokin harrastajien pitää rekisteröityä lajista
riippumatta (RC-lennokit, -liidokit, siimalennokit, vaparit, RCkopterit, dronet jne.). Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne
harrastajat, jotka lennättävät alle 250 g painavia ja kamerattomia
lennokkeja/droneja. Suosittelemme toimimaan seuraavasti
kerhotoiminnan eri tilanteissa:
TÄYSI-IKÄISET HARRASTAJAT (18 VUOTTA TAI YLI)
Kaikki täysi-ikäiset harrastajat rekisteröityvät henkilökohtaisesti droneoperaattoriksi. Samalla
suositellaan avoimen luokan verkkotutkinnon suorittamista mutta se ei ole pakollista
kerhotoiminnassa. Jos samaan talouteen kuuluu muita harrastajia (esim. lapsia), riittää yksi
rekisteröityminen ja muut voivat toimia rekisteröityneen kauko-ohjaajina.
ALAIKÄISET HARRASTAJAT (ALLE 18 VUOTTA)
Vain täysi-ikäinen voi rekisteröityä droneoperaattoriksi. Ensisijainen vaihtoehto on, että
harrastajan huoltaja rekisteröityy ja toimii alaikäisen operaattorina. Samalla suositellaan
avoimen luokan verkkotutkinnon suorittamista mutta se ei ole pakollista kerhotoiminnassa.
Toissijaisena vaihtoehtona on, että kerho rekisteröityy operaattoriksi ja alaikäiset harrastajat
toimivat kerhon kauko-ohjaajina. Tätä vaihtoehtoa voidaan hyödyntää, että nuorisotyössä
harrastuksen aloituskynnys ei nouse tarpeettomasti.
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KERHO DRONEOPERAATTORINA
Lennokki- ja/tai ilmailukerho voi myös rekisteröityä droneoperaattoriksi, jolloin rekisteröimätön
harrastaja voi lennättää kerhotoiminnassa kerhon operaattoritunnuksella. Kerhon tulee tässä
tilanteessa varmistaa, että lennot suoritetaan turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Kerhon
tehtävä on myös huolehtia toiminnan ohjeistamisesta ja järjestelyistä sekä auttaa
kauko-ohjaajaa saavuttamaan riittävä osaaminen lentojen suorittamiseen.
Kerhon toimintaa operaattorina suositellaan hyödynnettäväksi vain oppilastoiminnassa,
nuorisotyössä, kilpailu- ja tapahtumatoiminnassa sekä yksittäisten EASA maiden ulkopuolelta
tulevien vierailevien harrastajien tapauksissa.
UUDET HARRASTAJAT JA HARRASTUKSEN KOKEILIJAT
Harrastuksen aloituskynnyksen pitämiseksi matalana aloittelevat harrastajat
voivat toimia kerhon kauko-ohjaajina oppilasvaiheessa. Toiminta tapahtuu
valvotusti ja kerhon ohjaaja varmistaa lennätystoiminnan turvallisuuden. Kun
itsenäinen toimintaosaaminen saavutetaan, harrastaja tai hänen huoltajansa
rekisteröityy operaattoriksi.
Myös harrastuksen esittelyssä ja kokeilussa voidaan hyödyntää kerhon
toimintaa operaattorina. Lennätys tapahtuu ohjatusti ja kerhon ohjaajan
suorassa valvonnassa.
VIERAILIJAT EASA/EU MAIDEN ULKOPUOLELTA (KILPAILUT, TAPAHTUMAT, MATKAILU)
Kilpailuihin ja tapahtumiin sekä lennätyspaikalle saattaa tulla harrastajia myös EASA/EU maiden
ulkopuolelta ja rekisteröityminen ei ole perusteltua lyhytaikaisen vierailun tai muun syyn takia.
Harrastaja voi tässä tilanteessa lennättää kerhon toimiessa operaattorina mutta kerhon tulee
varmistua riittävästä osaamisesta ja toiminnan turvallisuudesta.

MITEN REKISTERÖIDYTÄÄN KÄYTÄNNÖSSÄ?
Rekisteröityminen tapahtuu helpoiten verkossa
osoitteessa www.droneinfo.fi, josta valitaan
”Rekisteröidy ja ilmoittaudu kokeeseen”. Henkilön
tunnistautuminen tapahtuu
verkkopankkitunnuksilla. Myös fyysinen
rekisteröityminen virastossa on mahdollista.
Rekisteröinti on maksullista (30€/1 vuosi,
75€/3vuotta ja 100€/5 vuotta).
Suosittelemme samalla suorittamaan avoimen luokan verkkotutkinnon vaikka se ei ole pakollista
kerhotoiminnassa. Tutkintoa voi tarvita myöhemmin esim. matkustellessa ja tutkinnon saa
suoritettua rekisteröinnin yhteydessä ilman erillistä maksua. Operaattoriksi rekisteröityvä voi
samassa yhteydessä ilmoittaa muita kauko-ohjaajia suorittamaan tutkinnon maksutta (esim.
perheenjäsen).
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MITÄ OMALLA REKISTERÖITYMISTUNNUKSELLA TEHDÄÄN?
Rekisteröitymisestä saa yksilöllisen tunnuksen ja tutkinnon suorittamisesta todistuksen. Ne
tulee säilyttää ja varautua esittämään pyydettäessä.
Operaattorin rekisteröintitunnus merkitään jokaiseen harrastajan lennokkiin ja droneen
yhdessä oman nimen sekä puhelinnumeron kanssa. Tietojen tulee olla kohtuullisen helposti
luettavissa laitteesta mutta ne voivat olla myös esim. kabiinin/kotelon sisäpuolella.

REKISTERÖINTITIEDOT KERHON TOIMINNASSA
Kerhon toimiessa operaattorina kerhon rekisteröintitunnus tulee lisätä kauko-ohjaajien
lennokeihin/droneihin (ks. edellinen kohta).
Suosittelemme edellyttämään rekisteröitymisvelvoitteen täyttämistä kaikessa kerhon lennätysja kilpailutoiminnassa sekä keräämään jäseniensä rekisteröintitunnukset (droneoperaattori)
kerhon jäsenrekisteriin. Rekisteröitymisvelvoitteen noudattaminen tulee myös kirjata
lennätyspaikkojen kenttäsääntöihin.
Kerholla ei kuitenkaan ole muodollista valvontavelvoitetta tarkistaa yksittäisen harrastajan
rekisteröitymistä vaan valvontavelvoite asiassa on viranomaisella.
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