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  MUUTOSHISTORIA 
 

Dronetoiminnan käsikirja 

Muutos Pvm Lyhyt kuvaus muutoksesta Hyväksyntä hyväksyntä viite 
0 13.5.2022 ensijulkaisu (nimi)  
1     

 

Hyväksyntä: 

 

  Viimeisimmän muutokset tärkeimmät asiat: 
Organisaation ensijulkaisu. 

 

JAKELU         
Tämä toimintakäsikirja on jaeltu seuraaville henkilöille ja organisaatioille: 

Henkilö/organisaatio Jakelu 
Kouvolan Ammattiopisto Oy PDF tiedosto 
  
  
  

  

VOIMASSA OLEVIEN SIVUJEN LUETTELO 
 

Sivut: 1 - 9 
Muutos: 0 
Julkaisupäivä: 6.5.2021 

 

 

 



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

1  YLEISTÄ  
1.1  OPERAATTORI 

Operaattori on yritystoiminnassa yritys ja sillä on toiminnanharjoittajan vastuuhenkilö. 
Yksityistoiminnassa operaattori ja vastuuhenkilö on yleensä sama henkilö. 

Toimivaltaisena viranomaisena dronetoiminnassa Suomessa on Liikenne- ja 
viestintävirasto, Traficom. 

Dronetoimintaa toteuttavien on rekisteröidyttävä Traficomin ohjeiden mukaisesti, 
ennen operaattorin ilma-alusten käyttöönottoa. Rekisteröinti on voimassa 
rekisteröimisen yhteydessä valitun ajan.  

 

Operaattori huolehtii, että seuraavat lupaehdot täytetään jatkuvasti:  

- toimitaan jatkuvasti Traficomin vaatimusten mukaan, 

- lennätettävässä dronessa on operaattorin rekisteritunnus ja rekisteröinti voimassa, 

- drone luovutetaan vain kauko-ohjaajan todistuksen omaavalle ja sen voimassa 
käyttöön, 

 

 

1.2  TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA TAVOITTEET 
Kaikessa dronetoiminnassa otetaan huomioon inhimillisiin tekijöihin liittyvät periaatteet 
ja rajoitteet sekä turvallisen toiminnan ensisijaisuus. 

Dronetoiminnan henkilöstö sitoutuu noudattamaan hyväksyttyjä menetelmiä ja 
määräyksiä sekä turvallisuusnormeja. Lisäksi organisaation vastuullinen johto ylläpitää 
toimintapolitiikkaa, jossa organisaation jokaisella henkilöllä on oikeus ja velvollisuus 
puuttua havaitsemiinsa ongelmiin, virheisiin ja vaaratilanteisiin sekä tehdä avointa 
yhteistyötä ilmailuviranomaisten kanssa. 

  



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

Toimintaa toteutetaan ”oikeudenmukaisella turvallisuuskulttuurilla” (just culture’), joka 
tarkoittaa toimintakulttuuria, jossa käytännön ilmailutehtävissä toimivia henkilöitä tai 
muita henkilöitä ei rangaista toimista, laiminlyönneistä tai päätöksistä, jotka ovat 
näiden kokemuksen ja koulutuksen kannalta oikeasuhteisia, mutta jossa ei suvaita 
törkeää huolimattomuutta, tahallisia rikkomuksia ja vahingollisia toimia. 

 

  



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

2  HENKILÖKUNTA 
 

2.1 HALLINNON HENKILÖKUNTA 

 

2.1.2  TOIMINNANHARJOITTAJAN VASTUUHENKILÖ   
___________ on nimennyt vastuuhenkilöksi operaattorin rekisterinumero FIN____  

- _________________ 

___________ on nimennyt vastuuhenkilöksi operaattorin rekisterinumerolle FIN____ 

- _________________ 

 

2.1.2  SIJAISUUSJÄRJESTELYT 
Toiminnan jatkumisen varmistamiseksi käytössä on seuraavat sijaisuus menettelyt. 
Sijaisuutta käytetään lyhytaikaisissa tilanteissa, joissa henkilöä ei ole puhelin- tai 
muilla viestimillä saatavissa kiinni. Järjestely on tarkoitettu ensisijaisesti vuosilomien 
yms varten, enintään kuuden työviikon ajaksi. 

Sijaisuuden aikana siirtyvät vain yksittäiset tehtävät, vastuut säilyvät tehtävän 
vakinaisella hoitajalla.  

Vastuutehtävien sijaisuudet ovat: 

Tehtävä Sijainen 
Toiminnan vastuuhenkilö FINxxxx  
Toiminnan vastuuhenkilö FINyyy  

  
  

 

  



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

2.2  HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA VASTUUT 
 

2.2.1  TOIMINNAN VASTUUHENKILÖ  
- Vastaa operaattorin toimiluvista  

- Kutsuu operaattorin puolesta halukkaat Ilmailuviranomaisen A2 verkkotenttiin 
(Yhteistyösopimus Traficomin kanssa xx.xx.xxxx) 

- Vastaa, että huollot voidaan rahoittaa ja tehdä ohjeiden mukaisesti  

- Vastaa, että kaukolennättäjällä on tehtävään viranomaisen myöntämä todistus 

- Pysyy tietoisena kenellä laiteyksilöt ovat käytössä tai varastoituna 

- Vastaa tämän asiakirjan voimassaolosta. 

 

2.2.2  KAUKOLENNÄTTÄJÄ  
Kauko-ohjaajalla on erityisiä velvollisuuksia ennen lentoa, lennon aikana ja lennon 
jälkeen. Seuraavaksi osa niistä esimerkkinä, tarvittaessa muistin virkistystä löytyy 
Traficomin Droneinfosta kohdasta Lennon suunnittelu ja suoritus – 
lentotoimintamenetelmät. 

- Tee lennostasi suunnitelma. 

- Pidä lennättäessäsi pätevyystodistus saatavilla. 

- Varmista, että olet tietoinen rajoituksista alueella, missä aiot lentää. 

- Tarkkaile ympäristöä, missä lento on tarkoitus suorittaa, ja tarkista alue esteiden ja 
lähellä olevien ihmisten varalta. 

- Varmista, että dronejärjestelmä toimii oikein. 

- Varmista, että dronen paino ei ylitä luokassaan suurinta sallittua painoa. 

- Dokumentoi jokainen lento. 

- Tee tarvittavat ilmoitukset mahdollisista virheistä toiminnassa, läheltäpiti- ja 
vahinkotapauksissa. 

 

 



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

2.2.3  LENTOKELPOISUUDEN VAATIMAT  TARKASTUKSET JA HUOLTOTOIMENPITEET 
DRONEN KÄYTTÄJÄLLE 

 

Menetelmät ja ohjeet, millä varmistetaan ilma-alusten ja muiden lentoturvallisuuteen 
mahdollisesti vaikuttavien varusteiden lentokelpoisuus. 

Toiminta-ohjeet: 

- Tarkasta ennen jokaista lentoa moottorien siivet ja niiden kiinnitykset, yleinen kunto 
sekä akkujen liittimet. 

- Reagoi ohjelmiston vikailmoituksiin ja noudata niiden ohjeistusta. 

- Tarkasta jokaisen lennon jälkeen yllä olevat kohdat sekä puhdista/kuivaa laite. 

- Määräaikaistarkastukset suoritetaan (kahden kuukauden välein) tai sovittujen 
tuntien täytyttyä. Tällöin tarkastetaan hallintalaitteet ja ohjelmat, ilma-alus ja 
moottorit ja potkurien siivet. 

- Kirjaa havainnot ja puutteet. Kirjatut kohdat korjataan tai korjautetaan. Laite ei ole 
lentokelpoinen tällä aikaa. 

- Kiinnitä korostuneesti huomiota laitteiston ja lentolaitteen puhtauteen, 

- tee poikkeustilanteiden jälkeiset tarkastukset, kirjaa tapahtuma(t) ja suorita 
tarpeelliset toimenpiteet tilanteen mukaan. 

- Vaihda kuluvia osia tarpeen mukaan (esim. potkurien siivet). 

- Isommissa huolloissa ja korjauksissa tukeudutaan maahantuojan/toimittajan 
organisaatioon. 

 

Huoltotoiminnassa niin kuin muussakin toiminnassa on aina huomioitava valmistajan 
ohjeet ja rajoitukset. 

 

 

  



  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

4  YLEISKUVAUS LAITTEIDEN SÄILYTYSTILOISTA 
 

Organisaation toimitilat sijaitsevat ____ . Käyttäjät vastaavat laitteiden 
asianmukaisesta säilytyksestä ja säilytyksen aikaisesta kunnossapidosta. 

Säilytystilan vaatimuksia: 

- Lukittava 

- Kuiva ja viileähkö 

- Akkujen lataaminen mahdollinen 

 

 

5  KÄSIKIRJAN MUUTOKSET 
 

Käsikirjan muutettu teksti tai kuva (poisto tai lisäys) merkitään ko. kohdan oikealle 
puolelle pystyviivalla. Muutosnumerointi on yhtenäinen eli kaikki sivut saavat saman 
muutosnumeron, joka vastaa muutosta.  

Toiminnasta vastaava tekee muutoksesta riskianalyysin, josta voi seurata käyttöön-
ottovaiheeseen toimenpiteitä. 

Riskianalyysin tuloksen ja voimassa olevien dronemääräysten mahdollistaman 
muutoksen kirjaa käsikirjaan toiminnasta vastaava. 

Muutoksen tekemisestä ilmoitetaan ___ intrassa, ilmoituksen toteuttamisesta vastaa 
toiminasta vastaava.  

  


